
Порядок денний  

1 пленарного засідання 26 сесії  

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року 

 

643. Про затвердження кандидатури на посаду старости Сімерського  

старостинського округу. 

644. Про затвердження кандидатури на посаду старости 

Зарічівського старостинського округу. 

645. Про внесення змін до рішення 1 пленарного засідання 1 сесії 

VIII скликання  Перечинської міської ради від 12.11.2020 року 

№11«Про утворення та затвердження персонального складу 

виконавчого комітету Перечинської міської ради  восьмого 

скликання» (зі змінами від 15.09.2022року). 

646. Про внесення змін до рішення 1 пленарного засідання 25 сесії 

VIII скликання Перечинської міської ради від 15.12.2022 року №611 

«Про затвердження плану діяльності Перечинської міської ради та 

виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 

2023 рік». 

647. Про внесення змін у Правила благоустрою. 

648. Про затвердження та внесення змін до програм з питань 

розвитку місцевого самоврядування. 

649. П

ро звіти структурних підрозділів, комунальних закладів та 

підприємств Перечинської міської ради за 2022 рік. 

650. Про звіт виконавчого комітету Перечинської міської ради за 

2022 рік. 

651. Про передачу на баланс КП «Комунальник» комунального 

майна (урн для сміття). 

652. Про надання в оперативне управління КП «Комунальник» міні-

екскаватора. 

653. Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянк в натурі (на місцевості) та передачу земельних 

ділянок у власність. 

654.  Про надання дозволу на 

розроблення технічної  документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок кадастровий номер 

2123281500:03:001:0031. 

655. Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель. 

656. Про надання дозволу на 

розроблення технічної  документації із землеустрою щодо поділу та 



об’єднання земельних ділянок кадастровий номер 

2123255100:01:006:0011. 

657. Про внесення змін до рішення 2 

пленарного засідання 25 сесії Перечинської міської ради VIII скликання 

№632 від 29.12.2022 року «Про надання дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду».  

658. Про внесення змін до рішення 1 

пленарного засідання 16 сесії  Перечинської міської ради 8 скликання 

від 24.03.2022 року № 522 (зі змінами від 27.10.22). 

659. Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки. 

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

Перечинської міської ради 6 скликання №360 від 20.08.2015 (зі 

змінами). 

661. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду. 

662. Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

663. Про затвердження звіту по виконанню бюджету Перечинської 

міської територіальної громади за 2022 рік.  

664. Про внесення змін до рішення міської ради від15.12.2022 року 

№ 626 «Про бюджет Перечинської міської територіальної громади на 

2023 рік. 

665. Про прийняття гуманітарної допомоги. 

666. Про передачу генератора на баланс відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради. 

667. Про інвентаризацію земельної ділянки. 

668. Про затвердження меморандуму про взаємодію та співпрацю. 

669.  Різне. 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року № 643  

м.Перечин 

 

Про затвердження кандидатури на посаду старости 

Сімерського старостинського округу 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи Розпорядження міського голови від 02.01.2023 року 

№ 03/09-05 «Про проведення громадського обговорення кандидатури на 

посаду старости у Сімерському старстинському окрузі Перечинської 

територіальної громади», враховуючи громадські обговорення, висновки 

постійної депутатської комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити старостою Сімерського старостинського округу – Желізку 

Ігоря Васильовича. 

2. Присвоїти 11 ранг посадової особи в органах місцевого самоврядування у 

межах 5 категорії посад. 

3. Ввести Желізку Ігоря Васильовича до складу виконавчого комітету 

Перечинської міської ради. 

4. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради. 

5. 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 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року № 644  

м.Перечин 

 

Про затвердження кандидатури на посаду старости 

Зарічівського старостинського округу 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи Розпорядження міського голови від 18 січня 2023 

року № 17/09-05 «Про проведення громадського обговорення кандидатури 

на посаду старости у Зарічівському старстинському окрузі Перечинської 

територіальної громади», враховуючи громадські обговорення, протокол 

комісії з проведення громадського обговорення кандидатури на посаду 

старости у Зарічівському старостинському окрузі Перечинської 

територіальної громади від 06.02.2023 року №2, висновки постійної 

депутатської комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити старостою Зарічівського старостинського округу –  Пиган 

Надію Йосипівну. 

2. Присвоїти 11 ранг посадової особи в органах місцевого 

самоврядування у межах 5 категорії посад. 

3. Ввести Пиган Надію Йосипівну до складу виконавчого комітету 

Перечинської міської ради. 

4. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради. 

5. 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 МІСЬК РАДА 

1 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року № 645  

м.Перечин 

 

Про внесення змін до рішення 1пленарного  

засідання 1 сесії VIII скликання  Перечинської 

міської ради від 12.11.2020 року №11«Про утворення 

та затвердження персонального складу виконавчого  

комітету Перечинської міської ради   

восьмого скликання» (зі змінами від 15.09.2022року) 

 

Керуючись пунктом 3 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в п. 2 рішення Перечинської міської ради від 12.11.2020 

року №11 «Про утворення та затвердження  персонального складу 

виконавчого комітету Перечинської міської ради восьмого скликання» (зі 

змінами від 15.09.2022р.) та викласти його в новій редакції : 

 

«Затвердити персональний склад виконавчого комітету Перечинської 

міської ради восьмого скликання:  

• Погоріляк Іван Михайлович - міський голова; 

• Гаєвська Галина Василівна - секретар Перечинської міської ради; 

• Крижановська Любов Юріївна - перший заступник Перечинського 

міського голови;  

• Гафіянич Євгенія Михайлівна - заступник Перечинського міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

• Крецула Олеся Юріївна- керуюча справами (секретар) виконавчого 

комітету Перечинської міської ради; 

• Пиган Надія Йосипівна - староста Зарічівського старостинського округу;  

• Желізка Ігор Васильович - староста Сімерського старостинського округу;  

• Кидора Іван Іванович - староста Ворочівського старостинського округу;  

• Ласкін Михайло Іванович - староста Сімерчанського старостинського 

округу;  

Члени виконкому:  



• Шинкарчук Ярослав Іванович  

• Боднарик Любов Василівна  

• Чиняк Леся Василівна  

• Сінєльніков Олексій Леонідович  

• Магада Іван Юрійович  

• Соханич Євген Іванович  

• Кучак Василь Васильович . 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань законності, депутатської етики, протидії та 

запобігання корупції (голова комісії Тимко В.В.). 

 

 

Міський голова                                                                   Іван ПОГОРІЛЯК 

 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року № 646  

м.Перечин 

 

Про внесення змін до рішення 1 пленарного  

засідання 25 сесії VIII скликання  Перечинської 

міської ради від 15.12.2022 року №611 «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, враховуючи висновки постійної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до плану діяльності Перечинської міської ради та 

виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 

рік та викласти його в новій редакції  згідно Додатку1 до даного рішення. 

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

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 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIIIскликання 

від 09 лютого 2023 року № 646 

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 

6. 

Рішення міської ради 

«Про внесення змін у 

Правила благоустрою»   

Якісне покращення 

санітарного стану і 

комплексного 

благоустрою 

територіальної громади 

I квартал 

2023 року 

Виконавчий 

апарат 

міської ради 

 

 

 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року № 647  

м.Перечин 

 

Про внесення змін у Правила благоустрою 

  

Відповідно до статей 26, 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законами України «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про 

охорону культурної спадщини»,  з метою покращення благоустрою 

Перечинської ТГ, враховуючи висновки постійної депутатської комісії, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у Правила благоустрою Перечинської ОТГ, затверджених 

рішенням 1 пленарного засідання 12 сесії VII скликання  Перечинської 

міської ради від 05.12.2019 року №678  «Про затвердження  Правил 

благоустрою Перечинської  ОТГ» та викласти їх в новій редакції згідно 

додатку 1 до даного рішення. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства ( Баєв Є.О.).  

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



Додаток 1 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 647 

 

Правила благоустрою Перечинської територіальної громади 

I. Загальні положення 

 
 1. Ці Правила благоустрою Перечинської територіальної громади 

установлюють вимоги щодо благоустрою території  Перечинської ТГ. 

2. У цих  правилах наведені нижче терміни вживаються в таких 

значеннях: 

прилегла територія - територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його 

частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті 

благоустрою по його периметру; 

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі 

України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про 

регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної 

спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи 

самоорганізації населення». 

3. Фінансування заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється 

відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів». 

Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населеного 

пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів». 

4. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення 

Правил благоустрою Перечинської  територіальної громади згідно з 

вимогами законодавства України. 

 

IІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання території  

об’єктів благоустрою 

 

 1. Благоустрій території здійснюється з урахуванням особливостей 

таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-

технічних документів.  

 Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах 

благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 

а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і 

функціональних територій. Благоустрій територій».  

 2. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до ст.15 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку 

проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, 

затвердженого наказом Державного комітету України з питань 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2625-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2625-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15


житловокомунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154. 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 

189/8788.  

 Благоустрій та утримання парків ( лісопарків, лугопарків, парків 

культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, 

спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі - парків), рекреаційних 

зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, 

розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює 

утримання об’єктів благоустрою, та затверджених рішенням Перечинської 

міської ради, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його 

власником. 

 3. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних 

зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для 

дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», а також:  

 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 

затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житловокомунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 

880/12754;  

 Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, 

затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи від від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279;  

 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 

252/26697;  

 Державних санітарних норм та правил утримання територій населених 

місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 

березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 

квітня 2011 року за № 457/19195; ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги 

населених пунктів»;  

 інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних 

документів. 

 4. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для 

організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із 

дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються 

гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів. 

 5. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із 

дотриманням вимог, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403. 

 6. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою 

на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.  



 7. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і 

майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями 

розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей 

(танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні 

павільйони). 

 8. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, 

садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля 

встановлюють з розрахунку одна урна на 800 кв. м. площі. На головних 

алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля 

кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м3 .  

 9. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках 

парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за 

показником середнього утворення відходів за три дні.  

 10. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до 

восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому 

числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, 

поливати зелені насадження.  

 11. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають 

регулярно оглядати і ремонтувати.  

 12. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму 

підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації 

систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, 

затверджених наказом Державного комітету України по житлово -

комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767.  

 13. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється 

відповідно до:  

 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;  

 Закону України «Про охорону культурної спадщини»;  

 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №318 

«Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання 

історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на 

території історичних ареалів населених місць»;  

 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 

«Про затвердження Списку історичних населених місць України»;  

 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 

1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на 

пам’ятки культурної спадщини»;  

 Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 

252/26697;  

 ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і 

функціональних територій. Благоустрій територій»;  

 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування ї забудова територій»;  



 ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної 

документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони 

пам’яток архітектури та містобудування».  

 14. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної 

книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється 

відповідно до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил 

утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 

наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754. 

 15. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої 

мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог:  

 Закону України «Про дорожній рух»;  

 Закону України «Про автомобільні дороги»;  

 Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, 

залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року№198;                                                                                         

 Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених 

пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 

2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 

2012 року за № 365/20678;  

 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 

252/26697;  

 ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з 

експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;  

 ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, 

вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;  

 ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».  

 16. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою 

вуличнодорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого 

об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, 

посипних матеріалів та реагентів.  

 17. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі 

здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у 

населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 

від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 27 липня 2006 року за № 880/12754.  

 18. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних 

ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі 

тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і 

доріг, зобов’язані на закріпленій території:  

 забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;  



 утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони 

інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх 

об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального 

призначення; 

 у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, 

аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому 

русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно 

повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, 

а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;  

 дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.  

19. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:  

розміщувати споруди та об’єкти;  

здійснювати будь-яку торгівлю, особливо торгівлю продуктами з землі;  

 захаращувати тротуари транспортними 

засобами,товарами,предметами виносної торгівлі, переносною рекламою, 

тощо.  

 смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;  

 спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для 

тривалого зберігання; 

 скидати промислові води в систему дорожнього зливостоку;  

 встановлювати намети;  

 випасати худобу та свійську птицю;  

 скидати сніг.  

 20. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту 

об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне 

огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.  

 21. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням 

підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів 

або уповноваженими ними органами. 

 22. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні 

відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила 

дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні 

умови. Правила застосування».  

 Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати 

вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього 

руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. 

Правила застосування».  

 Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення 

визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. 

Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та 

вимоги безпеки».  

 Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734 

«Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 

2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. 

Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження 

дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 



«Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б 

В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні 

технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження 

дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».  

 23. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт 

на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється 

відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про 

автомобільні дороги».  

 24. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі 

здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання 

вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та 

нормативно-технічних документів. 

 Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог 

законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. 

Обстеження та випробування».  

 25. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних 

санітарних норм та правил утримання територій населених місць, 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 

березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 

квітня 2011 року за № 457/19195, вимог цих Типових правил, встановленого 

порядку паркування. Утримання у належному стані територій автостоянок 

здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів 

на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

22 січня 1996 року № 115, Правил паркування транспортних засобів, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 

року № 1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 

252/26697; 

  26. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок 

включають:  

 очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та 

інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки 

місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних 

або пішохідних огороджень (у разі наявності);  

 систематичне очищення території та під’їзних шляхів від сміття та 

листя шляхом їх підмітання;  

 забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від 

снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту 

її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними 

матеріалами;  

 утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних 

шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у 

разі наявності);  



 забезпечення утримання та належного функціонування засобів та 

обладнання зовнішнього освітлення території; утримання первинних засобів 

пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та 

засобів пожежогасіння;  

 утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.  

 27. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити 

транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати 

вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи 

дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, 

пошкоджувати зелені насадження.  

 Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.  

 28. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з 

дотриманням вимог Водного кодексу України, Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил 

утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195. 

 29. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання 

здійснюється з дотриманням вимог:  

 Закону України «Про поховання та похоронну справу»;  

 Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, 

затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 

1113/9712;  

 Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо 

облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» 

(ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного 

санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28.  

 30. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для 

дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних 

норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, 

спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою 

повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно 

очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність 

небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів 

благоустрою.  

 31. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин 

здійснюється з дотриманням вимог ст. 301 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів».  

 32. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та 

паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення 

технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених 

пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 

2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 

листопада 2012 року за № 1937/22249.  



 

ІІІ. Вимоги до впорядкування території підприємств, установ,  

організацій у сфері благоустрою населених пунктів 
 

 1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території 

об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або 

брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, 

укладеного із балансоутримувачем.  

 Визначення меж утримання територій, прилеглих до території 

підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу VIІ 

цих Правил.  

 Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій 

(В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього 

об’єкта здійснює органами виконавчого комітету міської ради за формулою  

В = Пз х Сбв, 

 де Пз - загальна площа території, закріпленої за підприємством, 

установою, організацією;  

 Сбв - базова вартість одного квадратного метра земель у межах 

населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.  

 2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених 

територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на 

забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження 

зелених насаджень, а саме:  

 забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, 

бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та 

прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари 

прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах 

належності) - до бордюрного каменю);  

 забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого 

листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. 

Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення 

відповідних договорів із підприємствами;  

 регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх 

придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх 

утримання у належному санітарному стані;  

 регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, 

яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному 

стані; 

  утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі 

дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у 

належному санітарному та технічному стані;  

 очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, 

стовпів,парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, 

реклам, вивішених у недозволених місцях;  

 спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів 

підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі 



виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних 

мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного 

приведення цих мереж у належний стан;  

 регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 

10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та 

пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;  

 регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з 

метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття 

негайних заходів з їх знищення;  

 здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, 

квітників, газонів;  

 вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та 

хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і 

кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;  

 проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і 

дерев; 

  усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) 

за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж 

або наслідків аварій, що сталися з їх вини;  

 усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  

 3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які 

експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання 

зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних 

гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, 

споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх 

належний режим роботи та технічний стан.  

 Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною 

апаратурою, переважно енергозберігаючою.  

 4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати 

учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.  

 Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого 

графіка залежно від пори року та природних умов.  

 Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на 

фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди 

власника будівлі або приміщень.  

 На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, 

проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення 

освітлення у темний час доби забороняється.  

 

IV. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах 

благоустрою - територіях загального користування 

 

 1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - 

територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами 

утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими 

наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 



господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у 

Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, та цими 

Правилами.  

 2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до 

Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, 

затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у 

Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.  

 3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, 

щоб запобігти їх пошкодженню.  

 4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно 

до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 

року № 1045.  

 5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення 

зелених насаджень.  

 Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, 

рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до 

законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.  

 6. Для озеленення територій населених пунктів 

використовуютьсярізні види квітів та дерев. 

 7. Забороняється висадка фруктових насаджень над автодорогами, 

пішохідними тротуарами, дитячими майданчиками і скверах.  

 8. Забороняється використовувати в озелененні територій населених 

пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.  

 

V. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту 

територій 

 

 1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних 

геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:  

 постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 

1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;  

 ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем 

поверхневого водовідведення».  

 2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту 

здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних 

споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.  

 

VІ. Вимоги до санітарного очищення території 

 

 1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території 

здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це 

Перечинською міською радою на конкурсних засадах відповідно до 

Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових 



відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 

листопада 2011 року № 1173.  

 2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами 

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених 

місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 

березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 

квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання 

побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 

10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.  

 3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні 

відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням 

вимог: 

 Закону України «Про відходи»;  

 Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070; 

 Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житловокомунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, 

зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 

1157/19895;  

 Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного 

очищення населених пунктів», затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373;  

 Державних санітарних норм та правил утримання територій населених 

місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 

березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 

квітня 2011 року за № 457/19195;  

 Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного 

очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013);  

 інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних 

документів у сфері поводження з відходами.  

 4. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та 

оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної 

частини вулиць, тротуарів, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів у 

зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними 

Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених 

пунктів», затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 

2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 

2012 року за № 365/20678.  

 5. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують об’єкти та 

території в населених пунктах Перечинської  територіальної громади, 

зобов’язані:  



 мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний 

інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас 

матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних 

заходів; 

 прибирати сніг (від початку снігопаду) для запобігання утворенню 

накату;  

 огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах;  

 видаляти аварійно-небезпечні зелені насадження на територіях 

закладів освіти та культури, дитячих закладів, біля автошляхів; 

 забезпечувати відведення поверхневих ливневих стоків шляхом 

вертикального планування територій;  

 очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та 

дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;  

 очищати від снігу, льоду, бруду та сміття колодязі та оголовки 

пожежних гідрантів, розміщених на вулицях населених пунктів.  

 

VІІ. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій 

території у числовому значенні 

 

 1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, 

організацій наведено в цих Правилах.  

 2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, 

установами, організаціями території визначає Перечинська міська рада 

залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власника, якщо 

територія перебуває у приватній власності.  

 

VІІІ. Порядок розміщення малих архітектурних форм 

 

 1. Розміщення малих архітектурних форм здійснюється з 

дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 

року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і 

функціональних територій. Благоустрій територій».  

 2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається 

залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів 

на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека 

(відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, 

привабливий зовнішній вигляд. Розміщення малих архітектурних форм не 

повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних 

гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, 

обладнання та засобів пожежогасіння.  

 3. З метою забезпечення максимально доступного користування 

територіями загального користування особами з вадами зору малі 

архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або 

фарбувати яскравими (контрастними) кольорами. 



 4. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, 

скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше 

двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються 

підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання 

садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, 

поточний ремонт.  

 5. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 

2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 

листопада 2011 року за № 1330/20068, «Правил пожежної безпеки в 

Україні», затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

05 березня 2015 року за № 252/26697, Єдиних правил ремонту і утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування 

ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

30 березня 1994 року № 198.  

 6. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням 

та покриттям прилеглої території, згідно паспорта прив’зки, удосконаленого 

зразка відповідно до вимог законодавства.  

 7. Зовнішній вид фасадів ТС, рекламні фризи з назвою об’єкту 

торгівлі мають бути в належному стані і відповідати паспорту прив’язки ТС 

та іншим документам, які дають право на підприємницьку діяльність.  

 8. Власник ТС повинен мати договір з організацією, яка забезпечує 

вивезення сміття, особливо екологічно небезпечних відходів товарів 

(батарейки, акумулятори, люміністцентні лампи, тощо), реалізацію яких 

здійснює даний підприємець.  

 9. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної 

та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС 

на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується 

пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.  

 10. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, 

обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні 

ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними 

елементами, вазонами для квітів тощо.  

 11. Не допускається користування ТС, а також пересувними 

елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог 

нормативноправових актів та нормативно-технічних документів щодо 

благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та 

використання інженерного обладнання.  

 

ІХ. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою 

населених пунктів 

 



 1. Контроль у сфері благоустрою територій населених пунктів 

Перечинської територіальної громади спрямований на забезпечення 

дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від 

форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі 

іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому 

числі цих Правил.  

 2. Самоврядний контроль за станом благоустрою територій населених 

пунктів Перечинської територіальної громади здійснюється відповідно до 

ст. 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».  

 3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених 

пунктів, виконанням вимог цих Правил благоустрою Перечинської 

територіальної громади відповідно до ст. 40 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів» може утворюватися інспекція з 

благоустрою населених пунктів виконавчим комітетом міської ради.  

 4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту 

здійснюється відповідно до ст.41 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів».  

 

Х. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання  

прибудинкової території 

 

 1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням 

вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, 

затверджених наказом Державного комітету України з питань 

житловокомунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 

927/11207, та ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування ї забудова територій».  

 Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків 

застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 

«Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для 

визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», 

затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.  

 2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної 

ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. 

Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, 

укладеного з Перечинською міською радою, забезпечувати належне 

утримання території загального користування, прилеглої до його 

присадибної ділянки.  

 3. Громадяни зобов’язані:  

 утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову 

територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну 

частину дорожнього полотна;  

 дотримуватись правил благоустрою населених пунктів Перечинської 

міської ради;  



 не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою; 

 проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, 

підмітання тощо подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки;  

 своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на 

присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території 

 складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в 

індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у 

компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного 

добрива; 

 споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів 

від джерел питної води;  

 вчасно ліквідовувати старі житлові будинки, господарські будівлі та 

споруди, які знаходяться в аварійному стані.  

 4. Забороняється спалювати опале листя, сухі рослинні залишки 

огородини та побутове сміття на присадибних ділянках, для запобігання 

задимлення населених пунктів.  

 5. Забороняється облаштування будь-яких (фільтруючих чи 

герметичнх) підземних резервуарів для стічних вод за межами присадибних 

ділянок в зонах передбачених для розміщення інженерних комунікація.  

 6. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені 

житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, 

визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або 

передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється 

виконавчим комітетом Перечинської міської ради.  

 7. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, 

а також поряд з контейнерними майданчиками.  

 8. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або 

захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, 

газонах тощо).  

 9. Забороняється складувати будівельні матеріали, тверде паливо, 

будівельні побутові та промислові відходи на вулицях і проїздах. 

     10. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних 

вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, 

обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, 

утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється 

довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів. 

 

XI. Вимоги щодо утримання свійських тварин, кішок та собак 

 

   1.Випасання свійських тварин, утримання свійських тварин, кішок та 

собак, вигулювання та дресирування  собак,  верхова їзда у невстановлених 

для цього місцях забороняється. 

    2.Не допускати забруднення екскрементами тварин тротуарів, газонів, а у 

разі випадків випорожнення тварин на цих територіях – терміново 

 прибрати  за твариною. 

    3.Власникам тварин визначити місця для вигулу тварин на прибудинковій 

території, відповідно їх облаштувати; 



     4.За фактами порушень вимог Правил утримання домашніх тварин у на 

території Перечинській територіальної громади складати протоколи про 

адміністративні правопорушення за статтею 154 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

  



Додаток 

до Правил благоустрою 

Перечинської територіальної громади 

 

МЕЖІ  

утримання прилеглих територій підприємств,  

установ, організацій 

 

 

№  

з/п 

Прилегла територія Суб’єкти 

господарювання, на 

яких покладається 

утримання прилеглої  

території 

Межі утримання 

прилеглої території 

підприємства, 

установи,  

організації ( не 

менше) 

1 2 3 4 
1 Двори,тротуари,покриття 

проїзної частини проїздів, 

прибудинкової території 

житлового фонду ЖК, 

ЖБК і ОСББ 

Обслуговуючі 

підприємства, об’єднання 

співвласників 

багатоквартирного 

будинку 

20 м від межі 

відведеної земельної 

ділянки та до 

проїжджої частини 

вулиці 

2 Двори, тротуари, 

майданчики, покриття 

проїжджої частини вулиці, 

інші території земельних 

ділянок, що надані у 

власність або 

користування юридичним 

або фізичним особам 

Власники або 

користувачі земельних 

ділянок 

20 м від межі 

земельної ділянки та 

до проїжджої частини 

вулиці 

3 Території, прилеглі до 

об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Суб’єкти 

господарювання, що 

експлуатують вказані 

об’єкти 

15 м від межі 

земельної ділянки до 

проїжджої частини 

вулиці 

4 Території, прилеглі до 

автозаправних станцій 

Суб’єкти 

господарювання, що 

експлуатують вказані 

об’єкти 

50 м від межі 

земельної ділянки, що 

надана у власність 

або користування, та 

до проїжджої частини 

вулиці 
5 Території, прилеглі до 

об’єктів побутового 

обслуговування, 

громадського харчування, 

авторемонтних 

майстерень, магазинів, 

ринків, тимчасових споруд 

торговельного, 

побутового, соціально-

культурного чи іншого 

Суб’єкти 

господарювання, що 

експлуатують вказані 

об’єкти 

20 м від межі 

земельної ділянки, що 

надана у власність 

або користування, та 

до проїжджої частини 

вулиці 



призначення для 

здійснення 

підприємницької 

діяльності 

6 Території, прилеглі до 

колективнихта 

індивідуальнихгаражів 

Власники гаражів 20 м від межі 

земельної ділянки, що 

надана у власність 

або користування, та 

до проїжджої частини 

вулиці 

7 Території, прилеглі до 

центрально-теплових, 

трансформаторних, 

газорозподільних, 

тяглових підстанцій 

Підприємства, установи, 

організації, на балансі 

яких знаходяться вказані 

об’єкти 

у радіусі 10 м від 

периметру споруд та 

до проїжджої частини 

вулиці 

8 Автобусні зупинки та 

зупинки маршрутних 

транспортних засобів і 

стоянки маршрутних таксі 

Відповідні 

дорожньоексплуатаційні 

підприємства або інші 

суб’єкти господарювання 

на договірних засадах 

у радіусі 20 м від 

периметру споруд та 

до проїжджої частини 

вулиці 

9 Майданчики для 

паркування  

Суб’єкти 

господарювання, які 

утримують майданчики 

для паркування 

20 м від периметру 

споруд та до 

проїжджої частини 

вулиці  

10 Автомобільні та пішохідні 

мости 

Балансоутримувачі 

штучних споруд 

10 м від периметру 

споруд 

11 Території, відведені під 

проектування та забудову 

Фізичні особи, яким 

відповідно до 

законодавства відведені 

земельні ділянки, 

незалежно від того, 

ведуться на них роботи 

чи не ведуться 

20 м від межі 

земельної ділянки, 

яка відведена під 

проектування та 

забудову, та до 

проїжджої частини 

вулиці 

 

 

Секретар міської ради                                                          Галина ГАЄВСЬКА 

 
  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання  

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  09 лютого 2023 року № 648 

м.Перечин 

 

Про затвердження та внесення змін до 

програм з питань розвитку 

місцевого самоврядування 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положенням 

Бюджетного кодексу України, враховуючи листи від Головного управління 

ДМС у Закарпатській області від 04.01.2023 № 2101.25-8/2125.26-23, 

Управління СБУ  в Закарпатській області від 10.01.2023 №58/1-У, 

врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити регіональну Програму підвищення рівня обслуговування 

громадян та якості надання послуг з оформлення паспорта громадянина 

України у вигляді картки та паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон Перечинського відділу Головного управління Державної 

міграційної служби у Закарпатській області на 2023 рік згідно Додатку 1 

до даного рішення. 

2. Затвердити Програму забезпечення державної безпеки в Ужгородському 

районі, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в 

Закарпатській області на 2023-2025 роки Згідно додатку 2 до даного 

рішення. 

3. Затвердити Програму відшкодування різниці в тарифах комунальному 

підприємству "Комунальник" на послуги із централізованого 

водопостачання та водовідвення для населення на 2023-2025 роки згідно 

додатку 3 до даного рішення. 

4. Затвердити Програму «Поліцейський офіцер громади» Перечинської 

міської територіальної громади на 2023-2025 роки згідно Додатку 4 до 

даного рішення. 

5. Внести зміни до Програми ефективного використання майна 

комунальної власності Перечинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки, затвердженої рішенням 1 пленарного засідання 2 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання від 17.12.2020 року № 61 ( зі 

змінами) та викласти її в новій редакції, згідно Додатку 5 до даного 



рішення. 

6. Внести зміни до Програми благоустрою Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 1 

пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 

17.12.2020 року № 61 ( зі змінами) та викласти її в новій редакції, згідно 

Додатку 6 до даного рішення. 

7. Внести зміни до Програми поводження з безпритульними тваринами 

на території Перечинської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки, затвердженої рішенням 1 пленарного засідання 2 сесії Перечинської 

міської ради VIII скликання від 17.12.2020 року № 61 (зі змінами) та 

викласти її в новій редакції, згідно Додатку 7 до даного рішення. 

8. Внести зміни до Програми ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування державного та місцевого значення в Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 1 

пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 

17.12.2020 року № 61 (зі змінами) та викласти її в новій редакції, згідно 

Додатку 8 до даного рішення. 

9. Внести зміни до Програма «Фінансової підтримки  КП 

«Комунальник» з питань розвитку житлово-комунального господарства на 

2021-2025 роки», затвердженої рішенням 1 пленарного засідання 2 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання від 17.12.2020 року № 61(зі 

змінами) та викласти її в новій редакції, згідно Додатку 9 до даного 

рішення. 

10. Внести зміни до Програми розвитку земельних відносин та охорони 

земель у Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням 1 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської 

ради VIII скликання від 17.12.2020 року № 61 (зі змінами) та викласти її в 

новій редакції, згідно Додатку 10 до даного рішення. 

11. Внести зміни до Програми розвитку та удосконалення цивільного 

захисту Перечинської  територіальної громади на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням 1 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської 

ради VIII скликання від 17.12.2020 року № 61 (зі змінами) та викласти її в 

новій редакції, згідно Додатку 11 до даного рішення. 

12.  Внести зміни до Програми забезпечення інформаційного простору у 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням 1 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської 

ради VIII скликання від 17.12.2020 року № 61 (зі змінами) та викласти її в 

новій редакції, згідно Додатку 12 до даного рішення. 

13. 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 – 2025 роки, 

затверджену рішенням Перечинської міської ради №249 від 06 липня 

2021року ( зі змінами) та викласти її в новій редакції, згідно Додатку 13 до 

даного рішення. 

14.  Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку 

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням 1 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської 

ради VIII скликання від 17.12.2020 року № 61 (зі змінами) та викласти її в 

новій редакції, згідно Додатку 14 до даного рішення. 

15. 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 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 648 
 

 

Регіональна Програма 

підвищення рівня обслуговування громадян та якості надання послуг з 

оформлення паспорта громадянина України у вигляді картки та 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон    

Перечинського відділу Головного управління Державної міграційної 

служби у Закарпатській області 

 на 2023 рік 

 

І. Загальна частина 

 

На Державну міграційну службу України та її територіальні 

підрозділи покладено повноваження щодо виконання завдань та заходів у 

сфері надання адміністративних послуг щодо оформлення паспорта 

громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон. 
Регіональна Програма підвищення рівня обслуговування громадян та 

якості надання послуг з оформлення паспорта громадянина України у формі 

ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон  

Перечинського відділу Головного управління Державної міграційної 

служби України в Закарпатській області  на 2023 рік  (далі - Програма), 

розроблена відповідно до Законів України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», “Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, «Про порядок 

виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», Концепції державної 

міграційної політики, затвердженої Указом Президента України від 30 

травня 2011 року №622/2011, постанов КМУ «Про затвердження зразка 

бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, 

пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та 

знищення паспорта громадянина України» від 25 березня 2015 р. № 302 , 

«Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, 

знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його 

тимчасового затримання та вилучення»  від 7 травня 2014 р. № 152,  «Деякі 

питання надання адміністративних послуг у сфері міграції» від 2 листопада 

2016 р. № 770, розпорядженні Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 

№602-р «Про затвердження плану заходів на 2018-2021 роки щодо 

реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 

2025 року» 

Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які 
сприятимуть покращенню роботи служби, надання адміністративних 



послуг, пов’язаних з оформленням документів, що дають право виїзду 
населенню за кордон України. Програма визначає основну стратегію 
вирішення завдань, що поставлені перед службою. 

 
 

II.  Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Відповідно до внесених змін до Бюджетного Кодексу України згідно 

із Законом України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28.12.2014 № 79-VIII,  плата за 

надання адміністративних послуг щодо оформлення документів, які дають 

право для виїзду за кордон України, з 1 січня 2015 року справляється та 

зараховується на рахунки з обліку доходів загального фонду місцевого 

бюджету за місцем надання послуг. 

У зв’язку з тим, що джерелом наповнення бюджетів місцевого 

самоврядування є оплата за надання вказаних вище послуг, виникає 

необхідність звернення до органів місцевого самоврядування  щодо 

додаткового фінансування з метою забезпечення необхідним обладнанням, 

яке дозволить підвищити ефективність  та прозорість надання послуг.  
Головним управлінням Державної міграційної служби України в 

Закарпатській області (далі – ГУ ДМС) та підпорядкованими 
територіальними підрозділами вживаються заходи, спрямовані на 
покращення обслуговування громадян, у частині виконання життєво 
важливих для громадян процедур щодо оформлення паспорта громадянина 
України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон. На якість надання цих послуг впливає рівень матеріально-
технічного забезпечення, її відповідність встановленим вимогам та 
забезпеченість комп’ютерним обладнанням. 
  

ІІI. Мета Програми 
 

Метою Програми є:  

- забезпечення належного функціонування робочих станцій та 

обладнання на яких здійснюється надання адміністративних послуг щодо 

оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки та 

оформлення та видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон; 

- зручності, доступності, прозорості та своєчасності надання життєво 

важливих для громадян процедур щодо оформлення паспорта громадянина 

України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 

- створення належних умов виконання Закону України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», що дає 
можливість забезпечити функціонування Єдиного державного 
демографічного реєстру, національної системи біометричної верифікації та 
ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, 
відповідних відомчих інформаційних систем, створити єдину інформаційну 

(автоматизовану) систему обліку та аналізувати міграційні потоки із 



забезпечення конституційних гарантій недопущення поширення 
конфіденційної інформації про особу без її згоди, використання каналів 
захищеної телекомунікаційної системи зв’язку, реалізації державної 
міграційної політики України. 

 

IV. Шляхи і засоби розв’язання  проблеми,  
напрями діяльності та заходи Програми 

 
Реалізація  регіональної Програми відбувається шляхом: 
• виготовлення та встановлення металевих захисних грат на вхідні 

двері,  
• закупівля, встановлення, налаштування та обслуговування системи 

відеоспостереження; 
•  забезпечення офісними меблями; 
• забезпечення офісною технікою та комплектуючими до неї (столи, 

тумби, крісла, стільці, шафи, пенали,   диван офісний,  офісні металеві 
сейфи, шафи, стелажі ) 

• закупівля та  встановлення тканинних ролетів на вікна; 
• забезпечення  господарськими товарами та миючими засобами; 
• забезпечення канцелярськими товарами, картриджами, заправка 

картриджів та обслуговування офісної техніки Перечинського відділу 
ГУ ДМС у Закарпатській області. 

• закупівля, встановлення кондиціонерів та їх технічне обслуговування; 

 

V. Обсяги, джерела фінансування,  
 строки та етапи виконання Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до 

законодавства за рахунок коштів державного, обласного, районного, 

міського (міст обласного підпорядкування) бюджетів та інших, не 

заборонених законодавством України джерел. 

При плануванні ресурсного забезпечення Програми враховувались 

реальна ситуація у фінансово-бюджетній сфері, стан надання 

адміністративних послуг, а також реальні можливості її вирішення. 

Загальний обсяг фінансування заходів Програми Перечинського 

відділу ГУ ДМС у Закарпатській області на 2023 рік становить 100 000,00 

грн.  

VI. Очікувані результати, ефективність Програми 

 

 В умовах збереження наявних тенденцій розвитку ситуації на 

території Закарпатської області протягом, найближчих років очікується 

покращення надання якості послуг. 

 Програму розраховано на 2023 рік. За умов реалізації заходів 

Програми прогнозується збільшення дохідної частини бюджету 

територіальної громади. 

 

VII. Напрями діяльності та заходи Програми 



 

 Напрями діяльності та заходи Програми  наведені в додатку 2 до 

Програми. 
 

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на 

постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій Перечинської міської ради та Головне управління 

ДМС України в Закарпатській області. 

Учасники Програми забезпечують реалізацію заходів, аналізують хід 

виконання основних її завдань впродовж 2023 року.  

 

 

 

Секретар міської ради                                              Галина ГАЄВСЬКА 

  



Додаток 1 

до Програми 

 

ПАСПОРТ  

Регіональної Програми  

підвищення рівня обслуговування громадян та якості надання послуг з 

оформлення паспорта громадянина України у формі картки та 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон в Перечинському 

відділі Головного управління Державної міграційної служби України в 

Закарпатській області  на 2023 рік 
 

1 

Ініціатор 
розроблення 

Програми 
Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області 

2 
Підстава для 

розроблення 

Програми 

Закон України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

реформи міжбюджетних відносин” від 28.12.2014 № 79-VIII, Закон України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус», “Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах”, 

«Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», постанов 

КМУ «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, 

визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» від 25 березня 

2015 р. № 302 , «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, 

знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його 

тимчасового затримання та вилучення»  від 7 травня 2014 р. № 152,  «Деякі 

питання надання адміністративних послуг у сфері міграції» від 2 листопада 2016 

р. № 770Концепції державної міграційної політики, затвердженої Указом 

Президента України від 30 травня 2011 року №622/2011, розпорядженні 

Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 №602-р «Про затвердження плану 

заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної 

політики України на період до 2025 року» 

 

3 Розробник 
Програми 

Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській 
області в особі Перечинського відділу ГУ ДМС України в Закарпатській області 

4 
Відповідальни

й виконавець 

Програми 

Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській 
області, Перечинська міська рада 

   

5 Учасники 
Програми 

Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській 
області в особі Перечинського відділу ГУ ДМС України в Закарпатській області, 
Перечинська міська рада 

6 
Терміни 

реалізації 
Програми 

 
2023 рік 



7 

Перелік 

місцевих 

бюджетів, які 

беруть участь 

у виконанні 

Програми 

  
 Місцевий бюджет Перечинської міської ради 

8 

Загальний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних 

для реалізації 

Програми 

100 000,00 гривень. 
 

 

 

Секретар міської ради                                               Галина ГАЄВСЬКА 

 
 



Додаток 2 

до Програми 

Напрямки діяльності та заходи Програми 

Напрямки 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень, у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

2023    разом            
 

1 2 3 4 5 7 8 10 
 

 Покращення 

роботи служби 

з надання 

адміністративн

их послуг щодо 

оформлення 

паспорта 

громадянина 

України у 

формі id-

картки, 

паспорта 

громадянина 

України для 

виїзду за 

кордон 
 

     

 

 

 

100 000,00  

 

 

 

 

100 000,00  

 

 

Підвищення 

якості надання  
послуг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Виготовлення та встановлення металевих захисних 

грат на вхідні двері; 

•  закупівля, встановлення, налаштування та 

обслуговування системи відеоспостереження; 

•  забезпечення офісними меблями (столи, тумби, 

крісла, стільці, шафи, пенали,   диван 

офісний,  офісні металеві сейфи, шафи, 

стелажі ) 
• забезпечення офісною технікою та комплектуючими 

до неї; 

• закупівля та  встановлення тканинних ролетів на 

вікна; 

• забезпечення  господарськими товарами та миючими 

засобами; 

• забезпечення канцелярськими товарами, 

картриджами, заправка картриджів та 

обслуговування офісної техніки Перечинського 

відділу ГУ ДМС у  Закарпатській області 

• закупівля, встановлення кондиціонерів та їх 

технічне обслуговування; 

2023  

Головне 

управління ДМС 

України в 

Закарпатській 

області 

Місцевий 

бюджет 

Перечинської 

міської ради 
 

РАЗОМ: 100 000,00  100 000,00   

 

  Секретар міської ради                                                                                                                                  Галина ГАЄВСЬКА                                                                                                                                              



Додаток 2 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 648 
 

ПРОГРАМА  

забезпечення державної безпеки в Ужгородському районі, 

матеріально-технічного забезпечення  

Управління СБУ в Закарпатській області  

на 2023- 2025 роки  

 

Програма розроблена на підставі Законів України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про Службу безпеки України», «Про 

боротьбу з тероризмом», «Про засади запобігання та протидії 

корупції», «Про організаційно -правові основи боротьби з 

організованою злочинністю», для створення дієвої системи протидії 

можливим терористичним проявам,  концентраці ї зусиль 

правоохоронних органів на протидії організованій злочинності та 

корупції, стабілізації криміногенної ситуації, уповільнення темпів 

зростання злочинності, покращення координації роботи органів 

влади, правоохоронних і контролюючих структур, розробки  і 

втілення нової стратегії правозастосовної діяльності, методів і 

засобів попередження злочинів.  

 

Відповідно до Закону України “Про Службу безпеки України”, 

на  Службу безпеки України покладається у межах визначеної 

законодавством компетенції захист державного суверенітету, 

конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, 

науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних 

інтересів держави та прав громадян від розвідувально -підривної 

діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих 

організацій, груп та осіб. До завдань Служби безпеки України також 

входить попередження, виявлення, припинення та розкриття 

злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та 

організованої злочинної діяльності у сфері управління і  економіки 

та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу 

життєво важливим інтересам України.  

Програмою передбачено реальне підвищення престижу професії 

та підтримання соціального статусу працівників органів державної 

безпеки, забезпечення  можливості повноцінного виконання ними 

службового обов’язку щодо захисту інтересів держави.  

 

Мета Програми :  

 

 – удосконалення оперативно–службової діяльності підрозділу 

Управління СБУ, покращення взаємодії з іншими правоохоронними 



органами, органами місцевого самоврядування, громадськими 

формуваннями та трудовими колективами міста щодо забезпечення 

державної безпеки;  

 – покращення матеріально–технічного забезпечення підрозділу 

з метою збільшення ефективності її роботи та мобільності у 

реагуванні і попередженні злочинів, а також інших правопорушень;  

 – покращення роботи з питань попередження протиправних 

проявів і злочинів, інших негативних явищ.  

 

У результаті виконання заходів програми очікується :  

 

– зниження загального рівня загроз інтересам держави, 

зменшення впливу її організованих форм за рахунок створення 

належних умов для ефективного виконання службових обов’язків 

працівниками підрозділу СБУ;  

– зменшення рівня протиправних проявів на території  

контррозвідувального забезпечення за рахунок покращення 

мобільності працівників відділу;  

- запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню 

злочинів,  удосконалення методів боротьби з тероризмом, 

контрабандою, організованою злочинною діяльністю та корупц ією, 

забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини, 

проведення правової та виховної роботи з населенням, посилення 

координації дій правоохоронних органів та удосконалення співпраці 

з місцевими органами влади.  

 

Програма передбачає такі основні заходи :  

 

1.1. З метою комплексного вирішення проблем захисту 

економічних інтересів держави забезпечити систематичне 

проведення спеціальних операцій, спрямованих на запобігання 

незаконному переміщенню товарів через митний кордон України, 

виявлення каналів контрабанди наркотичних засобів, зброї, 

затримання контрабандних товарів та виявлення і притягнення до 

відповідальності організаторів та членів організованих угруповань, 

причетних до організації каналів контрабандної діяльності.   

 

 Вик.  Управління СБУ в 

Закарпатській області, Чопський  ПЗ 

ДПСУ, територіальний підрозділ 

митниці 

 Термін: постійно  

 

1.2. Проведення роботи, спрямованої на виявлення і 

припинення корупційних діянь, хабарництва та інших зловживань 

посадовими і службовими особами митних, прикордонних, інших 



органів з контрольно-дозвільними повноваженнями у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

 

 Вик.  Управління СБУ в 

Закарпатській області, Чопський ПЗ, 

територіальний підрозділ ГУНП, 

територіальний підрозділ митниці  

 Термін: постійно  

 

1.3. Проведення оперативно-розшукових  заходів, спрямованих 

на ліквідацію каналів  незаконної міграції іноземців територією 

України, з метою послаблення їх впливу на криміногенну ситуацію в 

регіоні; здійснення заходів з виявлення і припинення протиправної 

діяльності посадових і службових осіб, що сприяють 

функціонуванню каналів незаконної міграції.   

 

 Вик.  Управління СБУ в 

Закарпатській області, Чопський ПЗ 

ДПСУ, територіальний підрозділ 

ГУНП,  

Термін: постійно  

 

1.4. Проведення заходів, спрямованих на збереження та 

посилення рівня захисту відомостей, що містять державну таємницю 

та службову інформацію і обробляється в органах влади та 

управління, правоохоронних, контролюючих органах, установах та 

організаціях всіх форм власності.    

 

 Вик.  Управління СБУ в 

Закарпатській області  

 Термін: постійно  

 

1.5. Проведення заходів, спрямованих на організацію та 

забезпечення ефективної протидії можливим терористичним 

загрозам у відношенні місць масового скупчення людей, вразливих 

промислових об’єктів, підприємств життєзабезпечення, транспортної 

інфраструктури тощо.    

 

 Вик.  Управління СБУ в 

Закарпатській області, 

територіальний підрозділ ГУНП, 

ДСНС 

 Термін: постійно  

 



1.6. Проведення міжгалузевих засідань і нарад з координації 

зусиль, аналізу та уточнення стратегії заход ів щодо боротьби з 

контрабандою, організованою злочинною діяльністю та корупцією.    

 

 Вик.  Управління СБУ в 

Закарпатській області, Чопський ПЗ 

ДПСУ, територіальний підрозділ 

ГУНП, територіальний підрозділ 

митниці, органи виконавчої влади  

 Термін: постійно  

 

Фінансове обґрунтування видатків,  

необхідних для реалізації заходів Програми  

 

На виконання Програми необхідні: 

1. З метою оперативного реагування та забезпечення високої мобільності 

підрозділу на відповідні загрози і ризики – придбання автотранспортного 

засобу, у т.ч. спеціального призначення, його утримання, технічне 

обслуговування, придбання витратних та інших матеріалів, обладнання та 

інвентарю. 

2. Для створення механізму оперативної взаємодії між правоохоронними 

органами, підвищення ефективності оперативно-розшукової, 

контррозвідувальної діяльності, документування злочинів, функціонування 

системи накопичення, аналізу та обміну інформації – придбання витратних та 

інших матеріалів, обладнання (у т.ч. спеціального) та інвентарю. 

3.  З метою створення належних умов для функціонування підрозділу – 

поточний і капітальний ремонт адміністративної будівлі. 

4. Передбачити зведене фінансування визначених цією Програмою 

заходів у 2022 році згідно з додатком. 

Згідно п.2 ст.18 Закону України „Про СБУ” органи місцевої державної 

адміністрації та місцевого самоврядування сприяють Службі безпеки України, її 

органам і підрозділам у забезпеченні транспортом і зв’язком.  

 

Секретар міської ради                                                          Галина ГАЄВСЬКА   



Додаток  №1 

  до Програми  

 

РОЗРАХУНОК 

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених 

Програмою забезпечення державної безпеки у Ужгородському 

районі, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в 

Закарпатській області на 2023 рік  

№п/п Зміст 
Сума 

тис.грн.  

Джерело 

фінансува

ння 

1. 

Придбання: 

- ПММ, офісного устаткування та 

приладдя , будівельних та  витратних 

матеріалів, інших товарів 

господарського призначення.  

-обладнання та техніки(в т.ч. 

спеціального призначення), інвентарю, 

інструментів, меблів, тощо…  

-запчастин та комплектувальних виробів 

і деталей для ремонту: автотранспорту, 

техніки,  всіх видів обладнання,  тощо…  

Поточний ремонт приміщень, будівель, 

автотранспорту, обладнання , техніки.  

50 ТГ 

2. 

Придбання предметів довгострокового 

користування:  

- автотранспортних засобів (в т.ч. 

автотранспортних засобів спеціального 

призначення),техніки (в т.ч. техніки 

спеціального призначення), безпілотних 

літальних апаратів, комп’ютерної 

техніки, оргтехніки, кондиціонерів, 

меблів, всіх видів обладнання (в т.ч. 

спеціального призначення): мережевого, 

телекомунікаційного, протипожежного, 

засобів зв’язку, тощо…  

Капітальний ремонт,  модернізація та 

реконструкція: будівель,  приміщень, 

автотранспорту, всіх видів обладнання 

та систем.  

50 ТГ 

 Всього  100 х 

Секретар міської ради                                                          Галина ГАЄВСЬКА  



Додаток  №2  

  до Програми  

 

РОЗРАХУНОК 

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених 

Програмою забезпечення державної безпеки у Ужгородському 

районі, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в 

Закарпатській області на 2024 рік  

№п/п Зміст 
Сума 

тис.грн.  

Джерело 

фінансува

ння 

1. 

Придбання: 

- ПММ, офісного устаткування та 

приладдя , будівельних та  витратних 

матеріалів, інших товарів господарського 

призначення.  

-обладнання та техніки(в т.ч. 

спеціального призначення), інвентарю, 

інструментів, меблів, тощо…  

-запчастин та комплектувальних виробів 

і деталей для ремонту: автотранспорту, 

техніки,  всіх видів обладнання,  тощо…  

Поточний ремонт приміщень, будівель, 

автотранспорту, обладнання , техніки.  

50 ТГ 

2. 

Придбання предметів довгострокового 

користування:  

- автотранспортних засобів (в т.ч. 

автотранспортних засобів спеціального 

призначення),техніки (в т.ч. техніки 

спеціального призначення), безпілотних 

літальних апаратів, комп’ютерної 

техніки, оргтехніки, кондиціонерів, 

меблів, всіх видів обладнання (в т.ч. 

спеціального призначення): мережевого, 

телекомунікаційного, протипожежного, 

засобів зв’язку, тощо…  

Капітальний ремонт,  модернізація та 

реконструкція: будівель,  приміщень, 

автотранспорту, всіх видів обладнання та 

систем.  

50 ТГ 

 Всього  100 х 

Секретар міської ради                                                          Галина ГАЄВСЬКА  



Додаток  №3  

  до Програми  

 

РОЗРАХУНОК 

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених 

Програмою забезпечення державної безпеки у Ужгородському 

районі, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в 

Закарпатській області на 2025 рік  

№п/п Зміст 
Сума 

тис.грн.  

Джерело 

фінансува

ння 

1. 

Придбання: 

- ПММ, офісного устаткування та 

приладдя , будівельних та  витратних 

матеріалів, інших товарів господарського 

призначення.  

-обладнання та техніки(в т.ч. 

спеціального призначення), інвентарю, 

інструментів, меблів, тощо…  

-запчастин та комплектувальних виробів 

і деталей для ремонту: автотранспорту, 

техніки,  всіх видів обладнання,  тощо…  

Поточний ремонт приміщень, будівель, 

автотранспорту, обладнання , техніки.  

50 ТГ 

2. 

Придбання предметів довгострокового 

користування:  

- автотранспортних засобів (в т.ч. 

автотранспортних засобів спеціального 

призначення),техніки (в т.ч. техніки 

спеціального призначення), безпілотних 

літальних апаратів, комп’ютерної 

техніки, оргтехніки, кондиціонерів, 

меблів, всіх видів обладнання (в т.ч. 

спеціального призначення): мережевого, 

телекомунікаційного, протипожежного, 

засобів зв’язку, тощо…  

Капітальний ремонт,  модернізація та 

реконструкція: будівель,  приміщень, 

автотранспорту, всіх видів обладнання та 

систем.  

50 ТГ 

 Всього  100 х 

Секретар міської ради                                                          Галина ГАЄВСЬКА  



Додаток 3 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 648 

 

Програма відшкодування різниці в тарифах  

комунальному підприємству "Комунальник" на послуги із 

централізованого водопостачання та водовідвення для населення  

на 2023-2025 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, Комунальне 

підприємство «Комунальник» 

6 Строк виконання програми 2023-2025 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 

2023 2024 2025 

ВСЬОГО 2200,0 650,0 750,0 800,0 

8.1 Кошти бюджету Перечинської 

міської  територіальної 

громади 

2200,0 650,0 750,0 800,0 

 

 



2.Загальні положення 

Назва: «Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному 

підприємству "Комунальник" на   житлово - комунальні послуги для населення 

на 2023-2025 роки» 

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну 

воду та питне водопостачання», Бюджетного кодексу України постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». 

 У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних 

статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення 

додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-

господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному 

використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих 

потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту 

об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення 

платежів до бюджету.  

Комунальне підприємство «Комунальник», засновником якого є 

Перечинська міська рада, забезпечує мешканців  міста Перечин 

централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням.  

Тарифи на послуги централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення розраховуються комунальним підприємством «Комунальник» з 

урахуванням вимог “Порядку формування тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення”, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 “Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на комунальні послуги”, затверджуються 

рішенням виконавчого комітету Перечинської міської ради після перевірки їх 

розрахунків з урахуванням вимог “Порядку розгляду органами місцевого 

самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 

послуги, поданих для їх встановлення”, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 12.09.2018р. № 239 та доводяться до відома споживачів з 

урахуванням вимог “Порядку інформування споживачів про намір зміни 

цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності”, 

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житловокомунального господарства України від 05.06.2018р. №130.  

Відповідно до “Порядку формування тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення”, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 “Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на комунальні послуги”, у разі зміни протягом 

строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із провадженням 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення, з причин, що не залежать від ліцензіата, 

зокрема збільшення або зменшення податків і зборів (обов’язкових платежів), 



мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, орендної плати та 

амортизації, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та 

інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової частини 

планованого прибутку, у тому числі внаслідок зміни курсу валют за наявності у 

ліцензіата кредитних зобов’язань перед міжнародними фінансовими 

організаціями, може проводитися коригування тарифів. 

Рішенням виконавчого комітету Перечинської міської ради від 26 грудня 

2022року за № 248 було затверджено скориговані тарифи на послуги 

централізованого водопостачання та водовідведення на 2023 рік. Керуючись 

Постановою КМУ №502 від 29.04.2022року «Про деякі питання регулювання 

діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку з введенням Україні воєнного 

стану»  виконавчим комітетом Перечинської міської ради було прийняте 

рішення не застосовувати нововведені тарифи для населення, а залишити на 

рівні діючих, що застосовувались до 24 лютого 2022 року . 

Відповідно до п. 3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-

комунальні послуги. Відповідно до ст.15 Закону України «Про ціни і 

ціноутворення» у разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів 

на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання 

прибутку, орган, який їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з відповідного 

місцевого бюджету виконавцю різницю між встановленим розміром тарифів та 

діючими для населення. 

 

3. Мета Програми 

 

Прийняття даної  Програми має за мету: 

- прогнозування та виділення з міського бюджету коштів для 

відшкодування різниці  між встановленими та діючими тарифами на послуги 

централізованого водопостачання та водовідведення  для населення; 

- забезпечення беззбиткової діяльності Комунального підприємства 

«Комунальник» відповідно до вимог Господарського кодексу України та ст.31 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги»; 

- збереження кількості і якості надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення; 

- своєчасний розрахунок за надані послуги. 

 

4. Завдання програми 

 

           Основними завданнями Програми та результативними показниками є: - 

надання Комунальному підприємству «Комунальник» відшкодування різниці, 

між встановленими та діючими тарифами на послуги централізованого 

водопостачання та водовідведення  для населення;  

- сприяння стабільній роботі  Комунального  підприємства «Комунальник»,, 

покращенню його матеріально-технічної бази;  

- підвищення якості наданих послуг водопостачання та водовідведення. 

 



6.Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється у такому порядку: 

1. Фактичне відшкодування різниці в тарифах для Комунального 

підприємства Комунальник» проводиться на підставі розрахунків різниці  між 

встановленими та діючими тарифами на послуги централізованого 

водопостачання та водовідведення  для населення (додаток 1). 

2. Комунальне підприємство «Комунальник» щомісячно здійснює 

підготовку розрахунків на відшкодування витрат в різниці між затвердженим 

розміром тарифу та діючими  для населення та подає їх до Перечинської 

міської  ради. 

3. Перечинська міська рада здійснює перерахування коштів 

Комунальному підприємству «Комунальник». 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових 

можливостей місцевого  бюджету. 
 

7.Очікувані результати 

Виконання положень Програми дасть змогу: 

- виконати вимоги Закону України "Про житлово-комунальні послуги"; 

- забезпечити роботу  Комунального підприємства "Комунальник" без 

збитків; 

- своєчасно сплачувати податки, збори та інші платежі; 

- належно виконувати зобов'язання роботодавця перед працівниками 

підприємства по оплаті праці;   

- покращити якість надання послуг. 

 

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 1 

до Програми 
 

РОЗРАХУНОК 

різниці в ціні постачання послуг населенню по водопостачанню та 

водовідведенню по комунальному підприємству «Комунальник» 

м.Перечин 

місяць ВОДОПОСТАЧАННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ Сума, що 

підлягає 

відшкодува

нню 

грн. 

 

Об'єм 

реалізації 

населенню 

м3 

Різниця  

в 

 тарифі 

грн./м3 

Сума 

грн. 

Об'єм реалізації 

населенню 

м3 

Різниця  

в 

 тарифі 

грн./м3 

Сума 

грн. 

         

 

Керівник підприємства 

 

_________________ 

(підпис) 

 

__________________________ 

(ініціали та прізвище) 

 

Головний бухгалтер 

__________________ 

(підпис) 

___________________________ 

(ініціали та прізвище) 

М. П.     

Примітка. Розрахунок різниці в тарифах проводиться з урахування податку на 

додану вартість. 

  



 

Додаток 4 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 648 

 

ПРОГРАМА 

«Поліцейський офіцер громади» Перечинська міської 

територіальної  громади на 2023-2025 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 

Головне управління Національної поліції у 

Закарпатський області, Перечинська міська рада  

Закарпатської області 

6. Строк виконання 

Програми 

2023-2025 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. 

2023  2024  2025  

Всього, у тому числі: 

2 400,0 1300,0 

 

500,0 

 

 

600,0 

 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 
2 400,0 1300,0 

 

500,0 

 

 

600,0 

 

8.2. Кошти інших джерел     



2. Загальні положення та визначення проблеми на 

розв’язання якої вона спрямована 

 

 Програма «Поліцейський офіцер громади» Перечинської міської 

територіальної  громади на 2023-2025 роки  (надалі – Програма) розроблена 

відповідно до законів України «Про Національну поліцію», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Указу Президента «Про заходи щодо забезпечення 

особистої безпеки громадян та протидії злочинності» та покликана сприяти 

реалізації  Всеукраїнського проекту «Поліцейський офіцер громади».  

Метою проекту є тісна взаємодія поліцейського з міською територіальною 

громадою (далі – МТГ) та орієнтація на її потреби. 

Впроваджується новий формат роботи дільничного офіцера поліції, який 

передбачає його постійну присутність на території Перечинської міської 

територіальної громади, більш тісну співпрацю з населенням та керівництвом 

Перечинської міської ради, підзвітність раді та додаткові функції (більший 

акцент на попередженні правопорушень, оформлення адміністративних 

матеріалів за порушення правил дорожнього руху, часткова передача функцій 

дозвільної системи). 

Поліцейський офіцер громади – це співробітник Національної поліції, який 

отримує заробітну плату, має право на соціальні гарантії та пільги, як і решта 

поліцейських. У рамках проекту Національна поліція України та Перечинська 

міська рада також може забезпечити поліцейського офіцера громади 

обладнаним автомобілем, що може бути передана у безоплатне користування 

(залежить від фінансування). 

Поліцейський офіцер громади орієнтований на оперативне вирішення 

проблем щодо забезпечення належної безпеки саме своєї територіальної 

громади. Поліцейський офіцер громади не муніципальний поліцейський, він 

залишається у штаті місцевого органу поліції, який контролює законність 

прийнятих ним рішень. Водночас він підзвітний громаді щодо забезпечення її 

безпеки. Для постійної присутності поліцейського офіцера громади на території 

Перечинської ТГ облаштовується службове приміщення, що належить громаді. 

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль 

органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, 

організацій та установ різних форм власності, громадськості для забезпечення 

охорони громадського порядку та профілактики злочинності. 
 

3. Мета Програми 

 

        Метою Програми є запобігання та припинення адміністративних 

правопорушень і злочинів, забезпечення захисту життя та здоров’я громадян, 

інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. 

        Забезпечення ефективної підтримки органом місцевого самоврядування та 

населенням діяльності органів внутрішніх справ на території громади 

спрямоване на підвищення загального рівня правопорядку в населених пунктах 

громади, захист життя, здоров’я, честі і гідності населення, профілактичну 



роботу по попередженню злочинності та забезпечення комплексного підходу до 

розв’язання проблем, пов’язаних з питаннями безпеки. 
 
 

4. Завдання та заходи щодо реалізації Програми 

 

Серед основних завдань Програми:  

1.Постійна співпраця поліцейських офіцерів з мешканцями Перечинської 

міської територіальної громади.  

2. Інтеграція поліції в суспільство. 

3. Задоволення потреб безпеки громадян. 

4. Ефективне та консолідоване вирішення локальних проблем громади. 

Важливою складовою ефективної діяльності поліцейських офіцерів  

громади є їх матеріально-технічне забезпечення:  

1. Придбання оргтехніки для роботи поліцейських офіцерів громади. 

2. Облаштування кабінетів меблями. 

3.Забезпечення доступу до мережі Інтернет. 

4. Придбання службового автомобіля поліцейського офіцера громади. 

Спільна реалізація проектів, спрямованих на протидію правопорушенням, 

негативним явищам, та забезпечення безпеки громади. 

Громада повідомляє поліцейських офіцерів громади про проблеми у сфері 

безпеки та сприяє: 

1. Попередженню правопорушень шляхом створення таких умов, які є 

некомфортними та небезпечними для правопорушників. 

2. Застосуванню сучасних технологій для зниження кількості 

правопорушень. 

3. Створенню безпечного дорожнього середовища в громаді та протидії 

порушенням правил дорожнього руху. 

4. Допомозі людям похилого віку та попередженню правопорушень щодо 

них. 

5. Створенню маршрутів патрулювання з урахуванням думки громади. 

6. Протидії негативним соціальним явищам (алкоголізм, наркоманія). 

7. Популяризації здорового способу життя. 

8. Профілактиці правопорушень у сфері благоустрою. 

9. Правовій освіті дітей та дорослих. 

10. Протидії жорстокому поводженню з тваринами. 

11. Розшуку зниклих дітей, дорослих, які заблукали. 

Шляхи, методи і засоби розв’язання проблеми, строки, етапи виконання та 

ресурсне забезпечення Програми визначені згідно із додатками №1-4 до 

Програми. 
 

5. Фінансування Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок бюджету 

Перечинської міської територіальної громади, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 



Фінансування здійснюється шляхом перерахунку субвенції  місцевого 

бюджету державному бюджету на рахунки національної поліції в 

Закарпатський області згідно затверджених кошторисних показників. 
 

6. Очікувані результати 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

       1. Посилити взаємодію правоохоронних органів та органу місцевого 

самоврядування щодо охорони громадського порядку та боротьби зі 

злочинністю на території Перечинської міської територіальної громади. 

       2. Активізувати участь широких верств населення у правоохоронній 

діяльності. 

       3. Забезпечити належну матеріально-технічну підтримку діяльності 

поліцейських офіцерів громади, які здійснюють діяльність на території 

Перечинської міської територіальної громади. 

       4. Підвищити ефективність діяльності органів внутрішніх справ. 

       5. Поліпшити стан правопорядку в населених пунктах Перечинської міської 

територіальної громади, створити додаткові умови для забезпечення особистої 

безпеки громадян і профілактики правопорушень. 

        6. Мінімізувати злочинний вплив на молодь та підлітків, усунути причини 

та умови, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність. 

 

7. Організація управління та контролю за виконанням Програми 

 

Організаційний супровід, координація та контроль діяльності щодо 

виконання Програми здійснюється Перечинською міською радою. 

Основні форми контролю за реалізацією Програми: 

     - проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід 

реалізації програми  керівництву громади та депутатському корпусу; 

     - поліцейський офіцер громади  звітує про свою діяльність перед 

керівництвом міської ради та на сесії Перечинської  міської ради. 

 

 

     Секретар міської ради                                                Галина ГАЄВСЬКА 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                         Додаток 1 до Програми «Поліцейський офіцер громади» 

                     Перечинської міської територіальної  громади на 2023-2025 роки 

  

                       Перелік завдань Програми 
 

Мета, завдання 
Джерела 

фінансування 

Виконання Програми за роками 

Очікуваний  

результат 
Обсяг 

видатків, 

тис.грн 

2023           2024 2025 

 

Всього на виконання Програми 

Бюджет 

Перечинської 
міської 

територіальної 

громади 

   2400,0 1300,0 

 

500,0 

 

 

600,0 

 

Забезпечення умов для 

ефективного 

виконання своїх 

обов’язків поліцейським 

офіцером громади 

Мета:  запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, забезпечення захисту життя та здоров’я громадян, інтересів 

суспільства і держави від протиправних посягань 

Завдання 1.  

Придбання та державна реєстрація службового 

автомобіля для поліцейського офіцера громади (за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету державному 

бюджету)  

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади 

800,0 800,0 - - 

Забезпечення умов для 

ефективного виконання 

своїх обов’язків 

поліцейським офіцером 

громади 

Завдання 2.  

Придбання паливно-мастильних матеріалів для 

службового автомобіля, комп’ютерної та оргтехніки, 

офісного устаткування, меблів (столи, стільці, шафи), 

підключення (забезпечення доступу) до мережі інтернет 

для виконання службових обов’язків пов’язаних з 

документацією та  технічне оснащення  транспортного 

засобу для поліцейського офіцера громади (за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету державному бюджету.)  

 

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади 

1 600,0 500,0 500,0 600,0 

Забезпечення умов для 

ефективного виконання 

своїх обов’язків 

поліцейським офіцером 

громади 

 

 

Секретар міської ради                                                                                          Галина  ГАЄВСЬКА 



Додаток 5 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради  VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 648 

 

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: 
14 583,0 

842,0 1 042,0 4 458,0 4 068,0 4 173,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 
14 583,0 842,0 1 042,0 4 458,0 4 068,0 4 173,0 

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. 
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№

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 

5Витрати на проведення ремонтно- 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 
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6 відновлювальних робіт на об’єктах 

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 3 500,0 3 000,0 3 000,0 10 100,0 

1

12 

Сплата податків при купівлі рухомого 

майна (в тому числі транспортних 

засобів). 

- 200,0 300,0 400,0 500,0 1 400,0 

1

15 

Виготовлення паспортів 

внутрішньогосподарської меліоративної 

системи Перечинської ТГ 

- - 100,0 100,0 100,0 300,0 

 Всього 842,0 1 042,0 4 458,0 4 068,0 4 173,0 14 583,0 
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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.  

 

1. 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 
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Додаток 6 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 648 

 

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: 
56 334,2 10 694,0 13 029,8 10 506,4 10 880,0 11 224,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської 

міської  

територіальної 

громади 

56 334,2 10 694,0 13 029,8 10 506,4 10 880,0 11 224,0 

8.2. Кошти інших 

джерел 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 63ипневих6363о 

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. 63ипневих 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. 
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• 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 64ипне проведення поточних 

та капітальних ремонтів, реконструкцій під’їзних доріг до багатоквартирних 
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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.  
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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 1 843,8 2 600,0 2 700,0 2 700,0 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 - 450,0 - - 3 803,0 

13 Ремонт існуючих та будівництво нових 

об’єктів благоустрою (автобусні зупинки, 

дитячі майданчики, візитівки – знаки 

100,0 120,0 144,0 155,0 160,0 679,0 
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«Перечин», лавиці, сміттєві урни/бачки у 

центрі, пам’ятники та пам’ятні знаки та 

інш.) 

14 Ремонт існуючих та встановлення нових 

огорож  
100,0 120,0 144,0 150,0 150,0 664,0 

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 1 500,0 - 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 електротоварів 

на об’єктах вуличного освітлення 
- 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 
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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 

30 Плата за доступ до елементів 

інфраструктури обєктів електроенергетики 

( в т.ч.  оренда опори для табло радару) 

  1,0 1,0 1,0 3,0 

31 Абонплата за підключення до серверу, 

поповнення рахунку sim карт,  технічну 

підтримку (управління вуличним 

освітленням) 

  10,0 20,0 30,0 60,0 

 Усього 
10 694,0 13 029,8 10 506,4 10 880,0 11 224,0 56 334,2 
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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 
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Додаток 7 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 648 

 

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: 102,9 10,3 10,8 20,0 29,5 32,3 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

102,9 10,3 10,8 20,0 29,5 32,3 

8.2. Кошти інших джерел 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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; 
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- 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 

№

п/п 
Назва 2021 2022 2023 2024 2025 

   

Всього 

1

1 

Залучення до 

вилову та 

транспортування 

бродячих тварин 

спеціалізованого 

підприємства 

2,9 3,0 4,0 6,0 6,5 22,4 

2

2 

Біостерилізація 

бродячих тварин 

спеціалізованим 

підприємством 

7,2 7,5 10,7 15,0 16,0 56,4 

3

3. 

Перетримка 

тварин 
- - 5,0 8,0 9,0 22,0 

3

4. 

Евтаназія 

(умертвіння) 

бродячих тварин  

лише у разі сказу 

0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 2,1 

6 Усього: 10,3 10,8 20,0 29,5 32,3 102,9 
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Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених міським бюджетом та інших джерел, незаборонених 

чинним законодавством. 

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 містобудування, архітектури, 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 
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Додаток 8 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради  VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 648 

 

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 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: 93 103,8 3 649,9 29 335,0 52 118,9 5 000,0 5 000,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 93 103,8 3 649,9 29 335,0 52 118,9 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). 
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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 
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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 
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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 6 000,0   7 200,0 

5.  Капітальний ремонт вулиці Горького в с.Зарічово - 1 420,0 2 000,0 - - 3 420,0 

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 
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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, І.Франка, провулок 

Суворова, Садова (під’їзд до терапевтичного корпусу 

КНП"Перечинська лікарня"), площа Народна (під’їзд до 

адмінбудівлі УДКСУ) 

- 6 000,0 - - - 6000,0 

13.  Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення О 

070801 Перечин-Ворочово  (виконавець заходів - ДП 

«Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській 

області», що є замовником робіт по виконанню послуг з 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг 

загального користування) 

 950,8 - - - 950,8 

14.  Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення  

Ужгородського р-ну Закарпатської області С 070804 

(Львів – Самбір –Ужгород) – Зарічево (виконавець 

заходів - ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у 

Закарпатській області», що є замовником робіт по 

виконанню послуг з експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг 

загального користування) 

 2 000,06 - - - 2 000,06 

15.  Аварійні, відновлювальні роботи та експлуатаційне 

утримання (капітальні, поточні ремонти) вулиць і доріг - - 7 000,0 - - 7 000,0 
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комунальної власності у населених пунктах 

Перечинської МТГ 

 Усього, тис.грн 3 649,9 29 335,0 52 118,9 5 000,0 5 000,0 92 103,8 

 

Секретар міської ради                                                                                                                  Галина ГАЄВСЬКА
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Додаток 9 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № ___ 

 

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 24725,0 2220,0 4890,0 5955,0 5680,0 5980,0 

8.1 Кошти бюджету 

Перечинської міської 

територіальної громади 

24725,0 2220,0 4890,0 5955,0 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. 



 

81 
 

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. 
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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 
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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 
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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 

 800,0 300,0   

18. Послуги з 

підєднаннясвердловини до 

центральної мережі 

водопостачання 

 485,0 485,0   

19.Послуги по  очистці  дощової  

(ливневої) мережі  

 50,0 50,0   

Всього 2220,0 4890,0 5955,0 5680,0 5980,0 
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Додаток 10 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 648 

 

 

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. Замовник 

(відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

4. Учасники 

(співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області, 

суб'єкти господарювання (за згодою) 

5. Строк виконання 

Програми 
2021 - 2025 роки 

6. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної 

громади 

7. 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: 3 255 000 505 000 485 000 700 000 760 000 805 000 

7.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

3 255 000 505 000 485 000 700 000 760 000 805 000 

7.2. Кошти інших джерел 0,0 0,0 0,0   0,0 
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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; 
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- 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 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 
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Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених міським бюджетом та інших джерел, незаборонених 

чинним законодавством згідно додатку 1. 

 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА 
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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 50 000 200 000 200 000 200 000 700 000 

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: 505 000 485 000 700 000 760 000 805 000 3 255 000 
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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 
 

  



 

92 
 

Додаток 11 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 648 

 

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту 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  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: 5 127,0 10,0 10,0 1410,0 1705,0 1992,0 

8.1. 

Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

5 127,0 10,0 10,0 1410,0 1705,0 1992,0 

8.2. Кошти інших джерел 0,0 0,0 0,0  0,0  
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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 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, природного характеру та під час воєнного стану, 

підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків 

таких ситуацій. 

 

4 . Завдання Програми 

Згідно зі статтею 3 Конституції України, життя та здоров’я людини, її 

безпека є найвищими соціальними цінностями, за забезпечення яких держава 

відповідає перед нею. Безпека населення і територій, їх захищеність від впливу 

шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів є неодмінною 

умовою сталого розвитку суспільства. Правовою основою створення Програми 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2021-2025 

роки (далі – Програма) є Конституція України, Кодекс цивільного захисту 

України, закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Програма 

спрямована на попередження наслідків надзвичайних ситуацій (подій). Вона 

містить перелік напрямків, що потребують вдосконалення, зокрема адекватна 

оцінка ризику виникнення надзвичайних ситуацій (подій) та створення 

сучасних прогнозно-моделюючих систем, що зможуть забезпечити вироблення 

та впровадження ефективних управлінських рішень, реалізацію державної 

політики, пов’язаної із захистом населення, територій, навколишнього 

природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, а також 

функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Перечинської ТГ (далі – місцева ланка 

територіальної підсистеми). 

 

5. Загальна характеристика стану техногенно-природної небезпеки та 

цивільного захисту на території Перечинській ТГ 

Одним із основних пріоритетів діяльності органів місцевого 

самоврядування та суб’єктів господарювання, що провадиться на всій території 

України у мирний час та в особливий період та під час воєнного стану, є 

відносини, пов’язані із захистом територіальної громади від надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру. 

Аналізуючи динаміку росту виникнення надзвичайних ситуацій (подій) та їх 

наслідків, особливу увагу слід звернути на заходи щодо попередження 
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надзвичайних ситуацій (подій), тобто розробку і реалізацію превентивних 

заходів, які повинні спрямовуватись на зменшення кількості негативних подій, 

а також масштабу їх наслідків, що, як ми бачимо, є невирішеною проблемою 

сьогодні.  

Також у весняно період та інші пори року від інтенсивного танення снігу 

та сильних опадів, прибуття води з гір,  озер та ставків можливе  підтоплення 

прибережної території річок Уж та Сімерка. Внаслідок змін природної 

рівноваги у водному балансі територій та техногенних факторів утримується 

високий рівень ґрунтовних вод, що призводить до підтоплення значних 

територій. Головними проблемами у сфері зниження природних і техногенних 

ризиків, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, за 

проведеним моніторингом, є: стан гідротехнічних об’єктів (в тому числі 

водовідвідні канави, дамби) громади  до пропуску вод весняної повені та їх 

безперешкодний скид через ці гідроспоруди; забезпечення інженерно-технічних 

робіт по водовідведенню (розчищення русел річок і потоків та відновлення 

функціонування прибережних захисних смуг вздовж них); забезпечення 

першочергового реагування та проведення складних і невідкладних аварійно-

відновлювальних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з проявами небезпечних природних явищ. Досвід роботи з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій свідчить, що без резервів 

відповідних матеріальних ресурсів оперативно ліквідувати надзвичайну 

ситуацію, надати допомогу та відновити систему життєзабезпечення населення 

практично неможливо. Перечинська ТГ має матеріальний резерв, але він 

потребує постійного поповнення та  розширення номенклатури матеріальних 

засобів на підставі аналізу застосування резерву за призначенням та на 

особливий період і період воєнного стану; урахування можливих проявів і 

процесів та негативних наслідків аварій від зношеності магістралей 

водопостачання та водовідведення, ліній електропередач, каналізаційних 

насосних станцій та електропідстанцій; оздоровлення автомобільних 

шляхопроводів, що можуть негативно вплинути на погіршення умов 

життєдіяльності територіальної громади. Також є потреба у створенні 

локальних функціональних бригад для ліквідації надзвичайних подій (бригада 

для прочищення ливневих водостоків, обрізання дерев, розбирання завалів) із 

відповідним їх технічним забезпеченням; організація евакуації населення 

громади (тимчасове відселення) в разі виникнення надзвичайної ситуації 

природного та техногенного характеру; забезпечення протипожежного захисту 

житла, життя і здоров’я людей та об’єктів виробництва. 

Стан природно-техногенної безпеки і динаміка надзвичайних ситуацій  

останніх років  свідчать про зростання рівня загрози в життєдіяльності 

населення, економіці та навколишньому природному середовищі. Найбільших 

втрат і руйнувань зазнають об’єкти енергетичного і промислового комплексів, 

систем зв’язку, комунальне господарство та інші галузі, від яких безпосередньо 

залежить життєзабезпечення населення. У межах делегованих та владних 

повноважень Перечинська міська рада забезпечувала збирання, обробку та 

аналіз інформації щодо загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, 
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організовувала та брала участь у здійсненні ряду заходів, направлених на 

підвищення готовності органів управління, сил і засобів місцевої ланки 

територіальної підсистеми. 

 

6. Головні проблеми стану техногенно-природної небезпеки та 

цивільного захисту в Перечинській ТГ  

З метою комплексного розв’язання проблем захисту населення і територій 

громади від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, в 

інтересах безпеки окремої людини, територіальної громади і довкілля 

Програмою передбачено фінансове забезпечення наступних заходів:  

вдосконалення та підтримання існуючих мереж зв’язку, оповіщення та 

інформування населення громади в системі цивільного захисту; підготовка 

населення і фахівців щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації; 

поповнення матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру; ремонт 

та утримання об’єктів цивільного захисту – найпростіших укриттів, ПРУ; 

виконання аварійно-відновлювальних робіт, що можуть створювати загрозу 

життю та здоров’ю людей, інфраструктурі громади; впорядкування 

сміттєзвалищ – обваловка, відведення інфільтратів; запобігання загибелі людей 

на водних об’єктах міста; заходи з підготовки гідротехнічних об’єктів (в тому 

числі водовідвідні канави, дамби) до пропуску вод весняної повені та їх 

безперешкодний скид через ці гідроспоруди; заходи першочергового 

реагування та проведення складних і невідкладних аварійно-відновлювальних 

робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з проявами небезпечних природних явищ та у зв’язку із воєнним 

станом; організація евакуації населення міста (тимчасове відселення) в разі 

виникнення надзвичайної ситуації природного та техногенного характеру або 

воєнного стану; заходи з забезпечення протипожежного захисту житла, життя і 

здоров’я людей, об’єктів виробництва, поліпшення утримання штучних джерел 

протипожежного водопостачання та пожежних гідрантів.  

Виконання Програми забезпечить створення умов для належного 

виконання завдань з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 

гарантованої ліквідації їх наслідків. 

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської  

територіальної громади на 2021-2025 роки спрямована на реалізацію на 

території Перечинської ТГ державної політики у сфері захисту населення і 

територій щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), 

своєчасного і повномасштабного реагування силами та засобами, а також 

надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

(подій) тощо. 

Аналіз природних процесів за минулі роки свідчить, що  на території 

населених пунктів громади  мають місце екстремальні метеорологічні явища 

(сильні вітри, град, зливи, повені), які можуть спричинити надзвичайні ситуації 

місцевого рівня. В окремих випадках вони набувають масштабного характеру і 

завдають значних збитків господарству, населенню та громаді   в цілому. Крім 
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того, є низка факторів, які сприяють виникненню надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру. До них належать: недотримання правил пожежної 

безпеки і техніки безпеки на виробництві та в побуті, недостатнє матеріально-

технічне забезпечення та впровадження заходів щодо запобігання небезпечним 

техногенним явищам, незадовільний стан внутрішньогосподарських 

меліоративних каналів та споруд, який перебуває у вкрай занедбаному стані і 

потребує відновлення, тощо. 

Також залишається невирішеним питання щодо укриття населення та 

працівників організацій і підприємств у спорудах цивільного захисту та 

найпростіших укриттях, більшість з яких за останні  роки не ремонтувались та 

не відновлювались через постійний брак коштів в бюджетах всіх рівнів. 

Проаналізувавши стан захисних споруд, найпростіших укриттів на території 

Перечинської  ТГ, можна сказати, що більша частина наявних захисних споруд 

та найпростіших укриттів не готова до укриття населення в мирний та воєнний 

час. 

Одним з головних і невід’ємних елементів захисту держави є 

забезпечення охорони та оборони об’єктів інфраструктури та потенційно 

небезпечних об’єктів, розташованих на території громади, створення системи 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та воєнного характеру.  

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на 

території громади у мирний час,  особливий період та під час воєнного стану, 

створюються місцеві матеріально-технічні резерви. Якщо проаналізувати стан 

накопичення матеріального резерву, то реальні запаси матеріальних цінностей 

мізерні.  

 

7. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених бюджетом міської територіальної громади та інших 

джерел, незаборонених чинним законодавством. 

 

8. 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 

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, природного та 

воєнного 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 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 
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подій на території Перечинської міської територіальної громади, оповіщення 

людей, зниження нещасних випадків та створенню безпечних умов для 

відпочинку громадян. 

9 .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 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, 

найпростіших укриттів 

10 ,0 10 ,0 100,0 110,0 120,0 350,0 

8 
Закупка,   встановлення обігрівачів, 

буржуйок, генераторів, комплектуючих 

  200,0 250,0 300,0 750,0 
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матеріалів, послуга зі встановлення мережі 

опалення на об’єктах цивільного захисту: 

ПРУ, споруд подвійного призначення, 

найпростіших укриттів 

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 

18 

Оплата послуг на виготовлення проекту на 

приєднання до електромережі 

електроустановок 

  100,0 100,0 100,0 300,0 

19 
Оплата послуг встановлення водостічних 

труб в найпростішому укритті 

  100,0 100,0 100,0 300,0 

 Всього: 10,0 10,0 1410,0 1705,0 1992,0 5127,0 

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  
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Додаток 12 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 648 

 

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: 2 933,0 450,0 450,0 640,0 678,0 715,0 

8.1

. 

Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

2 933,0 450,0 450,0 640,0 678,0 715,0 

8.2

. 

Кошти інших джерел 

0,0 0,0 0,0   0,0 
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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, 
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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 ТГ, 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 
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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 

8

9. 

Виготовлення 

відеороликів про 

діяльність ТГ.  

  100,0 100,0 100,0 300,0 

6 Усього: 
450,0 

 

450,0 640,0 678,0 715,0 2 933,0 

 

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 
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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 
 

  



 

104 
 

Додаток 13 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 648 

 

 

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 
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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  територіальної громади та 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/paran383#n383
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відновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

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

якості надання та доступності медичної допомоги населенню Перечинської ТГ, 

поліпшення матеріально-технічної бази, підвищення престижу праці медичних 

працівників первинної ланки з надання медичної допомоги, покращення їх 

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

необхідністю забезпечення первинної ланки медико-санітарної допомоги 

сімейними лікарями-лікарями загальної практики сімейної медицини, 

необхідністю поліпшення стану здоров’я населення шляхом забезпечення 

доступу до кваліфікованої первинної медико-санітарної допомоги, орієнтованої 

на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих 

громадян, родин та громади в цілому. 

Також актуальність значною мірою посилюється необхідністю виконання 

першочергових завдань, спрямованих на реалізацію політики децентралізації 

державного управління, які на галузевому рівні полягають в оптимізації мережі 

закладів охорони здоров’я з урахуванням територіальних потреб населення у 

медичній допомозі, доступність та ефективність якої залежить в першу чергу 

від організації надання ПМСД.  

Треба усвідомити, що ефективність процесу модернізації та 

функціонування медичної галузі, вирішення завдань покладених на ПМСД 

можливе лише за умов дотримання основних принципів: 

- належність до національної системи ОЗ та первинність у контакті окремої 

особи чи родини з системою ОЗ країни; 

- максимальна наближеність до місця проживання та праці людини; 

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

надання допомоги); 

- відповідність професійної підготовки спеціалістів і матеріально-технічної 

бази її потребам; 

- стаціонарна допомога надається лише за умови неможливості вирішення 

проблем на рівні ПМСД; 

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

осіб із шкідливими умовами праці); 

- регламентація обов’язків держави та громадськості щодо ПМСД 

відповідними нормативними документами. 

У межах ПМСД саме загальна практика і сімейна медицина може 

забезпечити: доступні і прийнятні послуги для пацієнтів; справедливий 

розподіл ресурсів охорони здоров’я; інтегроване і координоване надання 

комплексних лікувальних, реабілітаційних, паліативних та профілактичних 

послуг; раціональне використання технологій і ресурсів наступних ланок 

охорони здоров’я, рентабельність ПМСД. 

Тому при розробці моделі ПМСД на місцевому рівні необхідно закласти 

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

реалізації. Створення умов і пошук ресурсів під конкретні завдання створеної 
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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 
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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; 
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• 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 
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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 

10 150 грн 

  Секретар міської ради                                                       Галина ГАЄВСЬКА 
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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 3845 2005 2105 10150 

Міський бюджет  710 1485 3845 2005 2105 10150 

 

                 Секретар міської ради                                                         Галина ГАЄВСЬКА
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                                                                                                                       Додаток  

                                                                                                          до Програми  

 

Обсяги фінансування Програми 

 
№ 

з/п Найменування заходів Виконавець 

Термін 

виконан

ня 

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні  щорічні обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн. 
Очікувані 

результати 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Придбання медичного інвентаря, 

виробів медичного призначення, 

медичного обладнання, витратних 

матеріалів для надання медичної 

допомоги мешканцям 

КНП 

«Перечинськ

ий 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

 

Міський 

бюджет 
150 400 400 400 400 

Створення умов для 

своєчасного надання 

медичної допомоги 

та покращення 

діяльності 

лікувального 

закладу 

2. 

Проведення поточного, 

капітального ремонту, 

реконструкції приміщень 

амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини та 

фельдшерсько-акушерського 

пункту  

КНП 

«Перечинськ

ий 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 
200 350 2500 200 200 

Створення та 

підтримання 

комфортних умов 

для перебування 

пацієнтів і громадян 

у лікувальних 

закладах 

3. 
Придбання меблів для  КНП 

«Перечинський ЦПСМСД»  

КНП 

«Перечинськ

ий 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 
50 50 50 50 50 

Створення 

комфортних умов  

для роботи 

працівників закладу 

4. 
Підвищення кваліфікації 

лікарів,медичних сестер 

КНП 

«Перечинськ

ий 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 
10 25 25 25 25 

Підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовка 

педіатрів, лікарів-

терапевтів 

5. 
Впровадження механізму 

реалізації права пацієнтів вільно 

КНП 

«Перечинськ

2021-

2025 

Додатковог

о 
0 0 0 0 0 

Створення та 

підтримання 
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обирати лікаря ПМСД та 

замінювати його в порядку 

визначеному чинним 

законодавством 

ий 

ЦПСМСД» 

фінансуван

ня не 

потребує 

 

комфортних умов 

для обслуговування 

пацієнтів і громадян. 

Покращення 

ефективності, 

своєчасності і якості 

медичної допомоги. 

6. 

Запровадження системи 

індикаторів якості медичних 

послуг, що надають на 

первинному рівні 

КНП 

«Перечинськ

ий 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Додатковог

о 

фінансуван

ня не 

потребує 

 

0 0 0 0 0 

7. 
Стимулюючі виплати медичним 

працівникам 

КНП 

«Перечинськ

ий 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 
80 200 200 200 200 

Підвищити 

мотивацію молодих 

спеціалістів, лікарів,  

створення 

сприятливих і 

комфортних умов 

для їх проживання в 

місті 

8. 

Забезпечення комп’ютерною 

технікою Центру ПМСД та 

підтримання комп’ютерної мережі, 

забезпечення доступу до мережі 

Інтернет, підтримка електронних 

реєстрів та телемедичного 

консультування 

КНП 

«Перечинськ

ий 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 
70 90 20 30 30 

Покращення 

ефективності, 

своєчасності і якості 

медичної допомоги, 

надійного і 

оперативного 

управління 

інформацією, 

впровадження 

новітніх технологій 

в медичну практику 

9. 

Придбання засобів цивільного 

захисту, захисного медичного 

обладнання, матеріалів для 

здійснення заходів з ліквідації 

наслідків медико-біологічної 

КНП 

«Перечинськ

ий 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 
150 150 150 150 150 

Створення умов для 

захисту медичного 

персоналу, 

своєчасного надання 

медичної допомоги 

та покращення 
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надзвичайної ситуації природного 

характеру, пов’язаної з 

поширенням на території України 

гострої корона-вірусної 

хвороби COVID-19 

діяльності 

лікувального 

закладу 

10 
Придбання предметів 

довгострокового використання 

КНП 

«Перечинськ

ий 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 
 150 250 250 250 

Створення умов для 

захисту медичного 

персоналу, 

своєчасного та 

безперервного 

надання медичної 

допомоги та 

покращення 

діяльності 

лікувального 

закладу 

11 

Придбання товаро-матеріальних 

цінностей (паливно-мастильних 

матеріалів) 

КНП 

«Перечинськ

ий 

ЦПСМСД» 

2021-

2025 

Міський 

бюджет 
 70 100 100 100 

Створення умов для 

захисту медичного 

персоналу, 

своєчасного та 

безперервного 

надання медичної 

допомоги та 

покращення 

діяльності 

лікувального 

закладу 

12 Комунальні послуги 

КНП 

«Перечинськ

ий 

ЦПСМСД» 

2023-

2025 

Міський 

бюджет 
  500 600 700 

Створення умов для 

захисту медичного 

персоналу, 

своєчасного та 

безперервного 

надання медичної 

допомоги та 

покращення 
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діяльності 

лікувального 

закладу 

Всього за Програмою: 10150 710 1485 3845 2005 2105  

В тому числі: місцевий бюджет 10150 710 1485 3845 2005 2105  

 

                         

                             Секретар міської ради                                                       Галина ГАЄВСЬКА
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                                                                 Додаток 14 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 648 

 

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: 
383294, 

006 

12006,

802 

44394,

756 

129324

,67 

93331,

107 

104236

,671 

8.1. Кошти бюджету Перечинської міської  

територіальної громади 
      

8.2. Кошти інших джерел       

60-

70 

 

      

 

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-
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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. 
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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. 
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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-

1089,0 - - - - 1089,0 
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побутових умов 

проживання 

жителів 

вул.Толстого в 

м.Перечин» 

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, 

100,0 300,0 354,908 - - 754,908 
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Закарпатська 

область  

1

13 

Реконструкція 

тротуару вздовж 

вул.Ужанська 

(Червоноармійськ

а) км 0+000 – км 

0+449 м.Перечи, 

Закарпатська 

область  

100,0 300,0 327,32 - - 727,320 

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 
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2

20 

Капітальний 

ремонт вулиці 

Горького в 

с.Зарічово  

- 604,532 1000,00 - - 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 

заходах 

енергозбереження 

по вул.Миру, 54 в 

с.Зарічово, 

Перечинського 

району, 

Закарпатської 

області  

- - 3420,066 - - 3420,066 

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 

- 1154,767 - - - 1154,767 
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Закарпатської 

області  

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 

вул.М.Підгірянки,

10 в м.Перечин 

468,950 - - - - 468,950 

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 

- 1519,053 - - - 1519,053 
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вул.Шевченка, 4 

А в с.Зарічово 

Ужгородського 

району (в т.ч. 

проектні роботи) 

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 

району 

Закарпатської 

області» 

20,181 - - - - 20,181 

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 

686,76 340,546 - - - 1027,306 
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ЦРЛ (заміна вікон 

та дверей) в м. 

Перечин 

3

36 

капітальний 

ремонт даху в 

адмінбудинку 

Переч. м/р. в 

м.Перечин, 

пл.Народна,16  

- 140,445 1870,00 - - 2010,445 

3

37 

Капітальний 

ремонт 

(встановлення 

системи 

опалення)  в 

адмінбудівлі в 

с.Сімерки, 

вул.Центральна,1

25 

- - 783,00 - - 783,0 

4

38 

Капітальний 

ремонт будівлі 

Перечинської 

міської ради в 

с.Зарічево, 

вул.Миру, 52 

(проектні роботи - 

виготовлення та 

експертиза ПКД ) 

- 49,0 - - - 49,0 

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 
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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 

(проектні роботи - 

виготовлення та 

експертизу ПКД) 

- 49,0 - - - 49,0 

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 
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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 

- 122, 411 1400,00 - - 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 

- - 170,0 - - 170,0 
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медицини за 

адресою 

м.Перечин 

вул.Ужанська, 8 

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 

- 2685,398 5964,00 - - 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  

- - 106,00 - - 106,00 

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 

5Капітальний - 4000,0 3348,224 - - 7348,224 
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59 ремонт системи 

опалення та 

часткова заміна 

вікон 

терапевтичного 

корпусу КНП 

«Перечинська 

лікарня» 

Перечинської 

міської ради в 

м.Перечин, 

вул.Садова, 59» 

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 

спостереження, 

система 

керування 

евакуюванням 

людей, 

переговорний 

комплекс у 

будівлі культури і 

дозвілля по 

вул.Ужгородська, 

20 в м.Перечин, 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області 

- - 1243,347 - - 1243,347 

62 

Аварійно-

відновлювальні 

роботи 

(капітальний 

ремонт) вулиці 

Толстого в 

м.Перечин 

- 5032,00 405,508 - - 5437,508 
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63 

Капітальний 

ремонт будівлі 

Перечинської 

міської ради за 

адресою: 

м.Перечин, 

вул.Ужгородська, 

91 

- 1050,725 573,00 - - 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 

Зарічівської 

гімназії за 

адресою 

с.Зарічово, 

вул.Шевченка, 4А 

- - - 5000,00 2000,00 7000,00 

67 

Капітальний 

ремонт даху ДНЗ 

«Теремок» в 

м.Перечин 

- - 1000,00 2000,00 2000,00 5000,00 

68 

Капітальний 

ремонт ДЮСШ в 

м.Перечин, в т. ч. 

проектні роботи 

- - 200,00 3000,00 2000,00 5200,00 

69 

Будівництво 

котельні 

Зарічівської 

гімназії 

- - - 1500,00 1500,00 3000,00 

70 

Будівництво 

спортивного 

майданчика у 

- - 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 
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с.Сімерки 

71 

Будівництво 

спортивного 

майданчика у 

с.Ворочово 

- - 1000,00 1000,00 - 2000,00 

72 

Капітальний 

ремонт 

вул.М.Підгірянки 

в м.Перечин 

- - 1000,00 1500,00 2500,00 5000,00 

73 

Капітальний 

ремонт будівлі 

колишнього 

музею 

М.Підгірянки в 

с.Зарічово (в 

т.ч.РП та 

експертиза, АН, 

ТН) 

- - 1000,00 2000,00 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» 

- - 2200,00 - - 2200,00 
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м.Перечин 

81 

Реконструкція 

каналізаційно-

очисних споруд в 

м.Перечин 

- - 40000,00 50000,00 70000,00 160 000,00 

82 

Капітальний 

ремонт по заміні 

віконних 

конструкцій  ЗДО 

«Теремок» (в т.ч. 

проектні роботи) 

- - 50,0 - - 50.0 

83 

Капітальний 

ремонт даху Філії 

початкова школа 

Зарічівської 

гімназії 

Перечинської 

міської ради 

Закарпатської 

області по 

вул.Шевченка,4А 

в с.Зарічово 

Ужгородського 

району (в т.ч. 

проектні роботи) 

- - 50,0 - - 50.0 

84 

Капітальний 

ремонт дитячої 

бібліотеки за 

адресою 

м.Перечин,вул.Че

рвоноармійська,2 

(в т.ч. проектні 

роботи) 

- - 1000,00 - - 1000,00 

85 

Капітальний 

ремонт будівлі 

клубу "Яслище" 

(другий поверх) в 

м.Перечин по 

вул.Суворова,8 (в 

т.ч.АН,ТН, 

коригування) 

- - 300,00 - - 300,00 

86 

Капітальний 

ремонт будівлі  

ФАПу для 

тимчасового 

розміщення 

внутрішньо 

переміщених осіб 

в с.Ворочево, 

№228 А  

- - 300,00 - - 300,00 
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Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області" (в 

т.ч.ТН,АН та інші 

видатки) 

87 

Розроблення 

детального плану 

території 

земельної ділянки 

яка розміщена в 

м. Перечин, 

продовження 

вулиці Садова, 

для будівництва і 

обслуговування 

житлових 

будинків, 

господарських 

будівель та 

споруд та 

топогеодезичні 

роботи 

- - 167,0 - - 167,0 

88 

Розроблення 

детального плану 

території 

земельної ділянки 

яка розташована в 

м. Перечин по 

вулиці 

Б.Хмельницького

для будівництва 

та обслуговування 

житлових 

будинків, 

господарських 

будівель та 

споруд 

- - 120,0 - - 120,0 

 
 

ВСЬОГО: 
12006,802 44394,756 129324,67 93331,107 104236,671 

383294,006 

  

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 
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установ у вирішенні першочергових завдань та покращення співпраці з 

громадськістю, мешканцями ТГ у розвитку  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 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року №649  

м.Перечин 

 

Про звіти структурних підрозділів, 

комунальних закладів та підприємств 

Перечинської міської ради за 2022 рік 

 

Відповідно до п. 11 ст. 26, ч. а п. З ст. 29 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про підприємства 

в Україні», реалізовуючи право власника Перечинської міської ради, 

щодо здійснення управління комунальною власністю, враховуючи 

висновки постійної комісії, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти до відома звіт відділу освіти, сім’ї, культури, молоді та 

спорту Перечинської міської ради за 2022 рік  згідно додатку 1 до даного 

рішення. 

2. Прийняти до відома звіт комунального закладу «Центр культури і 

дозвілля» Перечинської міської ради за 2022 рік згідно додатку 2 до 

даного рішення. 

3. Прийняти до відома звіт комунального закладу «Краєзнавчий 

музей міста Перечин» за 2022 рік згідно додатку 3 до даного рішення. 

4. Прийняти до відома звіт комунального закладу «Публічна бібліотека» 

Перечинської міської ради за 2022 рік згідно додатку 4 до даного рішення. 

5. Прийняти до відома звіт відділу охорони здоров’я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради за 2022 рік згідно додатку 5 до даного 

рішення. 

6. Прийняти до відома звіт про підсумки роботи комунального 

некомерційного підприємства«Перечинська лікарня» Перечинської міської 

ради Закарпатської області за 2022 рік згідно додатку 6 до даного рішення. 

7. Прийняти до відома звіт (аналіз діяльності) комунального 

некомерційного підприємство "Перечинський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Перечинської міської ради за 2022 рік згідно додатку 7 

до даного рішення. 

8. Прийняти до відома звіт  про діяльність Служби у справах дітей 
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Перечинської міської ради за 2022 рік згідно додатку 8 до даного 

рішення. 

9. Прийняти до відома звіт про роботу комунального закладу «Центр 

надання соціальних послуг Перечинської міської ради» за 2022 рік 

згідно додатку 9 до даного рішення. 

10. Прийняти до відома звіт про діяльність КП «Комунальник» за 2022 

рік згідно додатку 1 до даного рішення. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

міської ради Галину Гаєвську. 

 

Міський голова                                                                   Іван ПОГОРІЛЯК 
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Додаток 1 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIIIскликання 

від 09 лютого 2023 року №649 

 

ЗВІТ  

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

Перечинської міської ради за 2022 рік 

 
Мережа закладів, установ освіти Перечинської ТГ 

У 2022/2023 навчальному році мережа закладів, установ освіти 

Перечинської територіальної громади становить:  

4 заклади загальної середньої освіти: 

 

1 ліцей - Перечинський ліцей Перечинської міської ради Закарпатської 

області з філіями:  філія опорного закладу Початкова школа Перечинського 

ліцею та філія опорного закладу Ворочівська початкова школа 

Перечинського ліцею з дошкільним підрозділом;  

 

3 гімназії - Сімерська гімназія Перечинської міської ради Закарпатської 

області, Сімерківська гімназія Перечинської міської ради Закарпатської 

області та  Зарічівська гімназія Перечинської міської ради Закарпатської 

області з філією Початкова школа Зарічівської гімназії з дошкільним 

підрозділом.   

 

4 заклади дошкільної освіти (Перечинський ЗДО ясла-садок 

«Веселка», Перечинський ЗДО ясла-садок «Теремок», Сімерський ЗДО, 

Сімерківський ЗДО), 

 

2 заклади позашкільної освіти (Перечинська дитячо-юнацька 

спортивна школа, Перечинська школа мистецтв),  

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр». 
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У Перечинській ТГ діють: 

КЗ «Центр культури і дозвілля» із структурними підрозділами: 

1 Будинок культури (с.Зарічово) та  

3 клуби (с.Сімер, с.Сімерки, с.Ворочово). 

Також у Перечинській ТГ працює КЗ «Публічна бібліотека» з 

відокремленими підрозділами-філіями: 

Доросла бібліотека Перечинської ТГ,  

бібліотеки у с.Зарічево, с.Сімер, с.Сімерки, с.Ворочово  

та КЗ “Краєзнавчий музей міста Перечин”.  

 

Ліцей

Філія Ворочівська
початкова школа

• Початкова школа 

• Дошкільний підрозділ

Філія Початкова 
школа 

Перечинського
ліцею

Перечинська
гімназія

Гімназії  

Сімерська гімназія

• Початкова школа

Сімерківська
гімназія

• Початкова школа

Зарічівська
гімназія

• Початкова школа

• Дошкільний підрозділ

ЗДО

Перечинський
ЗДО ясла-садок

«Теремок»

Перечинський
ЗДО ясла-садок

«Веселка»

Сімерський ЗДО

Сімерківський
ЗДО

ЗПО

Перечинська
дитячо-юнацька 
спортивна школа

Перечинська
школа мистецтв

КУ “ІРЦ”

КЗ                            
«Центр культури і

дозвілля»

Клуб 
с.Сімерки

Клуб 

с.Сімер

Будинок 
культури 
с.Зарічово

Клуб 
с.Ворочево

КЗ  «Публічна
бібліотека»

Доросла 
бібліотека 

Перечинської 
ТГ

Бібілотека
с.Зарічево

Бібліотека 
с.Сімер

Бібліотека 
с.Сімерки

Бібілотека
с.Ворочево

КЗ “Краєзнавчий
музей міста 
Перечин”
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Цей навчальний рік характеризувався напруженою роботою освітян 

громади, що була спрямована на створення умов рівного доступу до здобуття 

якісної освіти в умовах воєнного стану, поліпшення матеріально-технічної 

бази закладів освіти, реалізацію Концепції «Нова українська школа». 

З 24 лютого 2022 року (початок воєнної агресії росії проти України) 

відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні», листа Міністерства освіти і науки 

України від 25 лютого 2022 року 1/3276 «Про організацію освітнього 

процесу» було прийнято рішення про призупинення освітнього процесу в 

закладах освіти усіх типів. Колективи закладів освіти виконували 

мобілізаційні заходи в умовах воєнного стану, серед яких: психологічна 

підтримка дітей та їх батьків; прийом та організація проживання 

переселенців, приготування їжі та випікання хліба для ВПО; прийом 

гуманітарної допомоги та видача продуктів харчування і засобів гігієни. 

Для забезпечення безпекової ситуації у закладах загальної середньої 

освіти було на короткий час призупинено освітній процес та оголошено 

канікули. Надалі освітній процес продовжився з використанням усіх 

доступних форм: онлайн (із застосуванням ІТ-технологій і дистанційного 

доступу). 

ЯКІСНА ТА ДОСТУПНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

Мережа закладів дошкільної освіти 

Для задоволення потреб населення на території Перечинської міської 

ради функціонують заклади дошкільної освіти: 4 самостійні одиниці та 2 

дошкільні підрозділи. У 2022-2023 навчальному році дошкільну освіту 

здобувають 280 дітей віком від 2 до 6 (7) років, з них у селі - 140 дітей, у 

місті - 140.  Комплектація груп здійснювалася відповідно до Закону України 

«Про дошкільну освіту». 

Система дошкільної освіти Перечинської ТГ (станом на 01.09.2022 року) 

 Заклад дошкільної освіти  

2022/2023 н.р.  
Кількість 

місць 

відповідно 

до ліцензії  

Всього груп  

К-сть 

дітей  Шт.  

Укомплек-  

товано на 

01.09. 2022  

1 Перечинський ЗДО  ясла-садок "Веселка"  5   3+1  50+24  165  

2 Перечинський ЗДО  "Теремок"  6  3  66  145  

3 дошкільний підрозділ Філії опорного 

закладу Ворочівська початкова школа  
2  2  29    25  

4 дошкільний підрозділ Філії Початкова 

школа Зарічівської гімназії  
2  2  34  70  

5 Сімерський ЗДО   4  3  52  80  

6 Сімерківський ЗДО   2  2  25  25  

РАЗОМ:  21  16  280 510  

При здійсненні щорічного обліку дитячого населення відстежується 

тенденція до зменшення чисельності народжених та збільшення кількості 

мігрованих дітей разом з батьками. У 2022 році на території громади 
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проживає 718 дітей віком від 0 до 6 років (361 – м.Перечин, 357 – село), із 

них - 547 дітей віком від 2 до 6 років.  

ОБЛІК від 0 до 6 років станом на 30.09.2022 року  
5-6 4-5 3-4 2-3 1-2 0-1 

 

Населений пункт 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Разом 

Перечин 71 67 67 64 66 26 361 

Сімер 14 26 19 16 17 10 102 

Сімерки 8 14 4 12 7 3 48 

Зарічово 32 38 29 35 20 11 165 

Ворочово 7 7 10 7 9 2 42 

Разом 132 152 129 134 119 52 718 

Введення в Україні воєнного стану позначилось і на дошкільній галузі. З 

24 лютого 2022 року в закладах дошкільної освіти громади призупинено 

освітній процесс. Було налагоджено ефективну роботу у ЗДО, в яких були 

розміщені ВПО.  

У зв’язку з масовими зверненнями батьків вихованців закладів 

дошкільної освіти Перечинської ТГ та стабільно спокійною ситуацією в 

громаді в умовах дії воєнного стану з 02 травня 2022 року у закладах 

дошкільної освіти Перечинської ТГ (ЗДО «Веселка», Сімерський ЗДО, 

Сімерківський ЗДО та дошкільному підрозділі філії опорного закладу 

Ворочівська початкова школа) було відновлено очний формат роботи 

закладів освіти. 

До нашої громади прибули  діти дошкільного віку, які вимушені були 

переміститися із зони активних бойових дій. Станом на 01.01.2023 року до 

ЗДО зараховано 19 дітей із числа ВПО. 

Організація харчування у закладах дошкільної освіти 

У всіх ЗДО  та дошкільних підрозділах організовано трьохразове 

харчування. 

У 2022 році було встановлено батьківську плату у розмірі 60% від 

вартості харчування на день (незалежно від місця проживання). Діти 

пільгових категорій харчувалися безкоштовно за кошти місцевого бюджету. 

На 2022 рік затверджено вартість харчування одного дітодня у ЗДО у 

сумі 35,00 гривень (рішення сесії Перечинської міської ради від 15 грудня 

2021 року № 419 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Перечинської міської ТГ у 2022 році»). 

 ВИДАТКИ ПО ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ за 2022 рік 

Назва видатків «Веселка» «Теремок» Сімерський Сімерківський Разом 

Заробітна плата 3247146 3232231 2114983 963504 9557864 

Нарахування на 

оплату праці 
786820 732786 448771 236387 2204764 

Предмети, 

матеріали,обладна
18901 41875 13472 46080 120328 
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ння та інвентар 

Продукти 

харчування 
382097 180124 289553 92187 943961 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

19719 19095 23081 22497 84392 

Оплата водопос-

тачання та 

водовідведення 

71040 50743   121783 

Оплата 

електроенергії 
418843 410094 63809 53764 946510 

Оплата 

природного газу 
  140921 49456 190377 

Оплата інших 

енергоносіїв 
281728 290117   571845 

Разом: 5226294 4957065 3094590 1463875 14741824 
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ВАРТІСТЬ ДІТОДНЯ 2022 

  Веселка Теремок Зарічово Сімер Сімерки Вороч. Разом: 

к-ть дітей 92   74   38   65   25   27   321   

  видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % 

Заробітна  

плата 3247146 35295 62 3232231 43679 65 1075137 28293 61 2114983 32538 68 963504 38540 66 1038156 38450 71 11671157 36359 65 

Нарах. на з/п 786820 8552 15 732786 9903 15 242938 6393 14 448771 6904 15 236387 9455 16 236564 8762 16 2684266 8362 15 

Предмети, 

матер.,облад., 

інвентар 18901 205 0 41875 566 1 14000 368 1 13472 207 0 46080 1843 3  0 0 134328 418 1 

Продукти 

харчування 382097 4153 7 180124 2434 4 79016 2079 4 289553 4455 9 92187 3687 6 93172 3451 6 1116149 3477 6 

Оплата 

послуг (крім 

комунальних) 19719 214 0 19095 258 0 17319 456 1 23081 355 1 22497 900 2 4616 171 0 106327 331 1 

Оплата 

енергоносіїв 771611 8387 15 750954 10148 15 343701 9045 19 204730 3150 7 103220 4129 7 97028 3594 7 2271244 7076 13 

Водопо-

стачання 71040   50743               121783   

Електроенер. 418843   410094   137455   63809   53764   64776   1148741   

Газ          140921   49456      190377   
Інші 

енергоносії 281728   290117   206246         32252   810343   

разом 5226294 56808 100 4957065 66987 100 1772111 46635 100 3094590 47609 100 1463875 58555 100 1469536 54427 100 17983471 56023 100 

Капітальні  0      0   0   0   0  0 0  

всього 5226294 56808  4957065 66987  1772111 46635  3094590 47609  1463875 58555  1469536 54427  17983471 331021  
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ВИДАТКИ ПО ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ за 2022 рік   17 983 471 грн 

 
 

заробітна плата;     
11 671 157

нарахування на з/п; 
2 684 266

матеріали, 
обладнання, 

134,328

продукти 
харчування; 

1 116 149

оплата послуг (крім 
комун), 106,327

водопостачання, 
121,783

електроенергія; 
1 148 741

газ, 190,377

інші енергоносії, 
810,343



 

144 
 

Вартість дітодня  ЗДО 

 

 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ЗЗСО,  

НАДАННЯ ЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

Право громадян на отримання початкової, базової, повної загальної 

середньої освіти забезпечували 4 заклади загальної середньої освіти 

комунальної форми власності: 

опорний заклад (Перечинський ліцей Перечинської міської ради 

Закарпатської області) та 3 гімназії (Зарічівська, Сімерська, Сімерківська 

гімназії Перечинської міської ради Закарпатської області).  

На початок 2022/2023 навчального року у 4 закладах загальної середньої 

освіти та 3-х філіях навчалися 1584 здобувачі освіти, що на 29 учнів більше, 

ніж у 2021/2022 навчальному році, з них:   

644 учні 1-4-х класів,  

826 школярів 5-9 класів і  

114 учнів 10-11 класів.  

Освітній процес був організований у 33-х класах початкової ланки, 37-х 

– середньої ланки і 4-ох класах старшої ланки (разом 74 класи).  

Середня наповнюваність у класі становила 21 учень.  

46,635 47,609
54,427 56,808 58,555

66,987

Зарічово (дошк. 
підрозділ)

Сімерський 
ЗДО

Ворочово 
(дошк. 

підрозділ)

ЗДО    
"Веселка"

Сімерківський 
ЗДО

ЗДО "Теремок"

сума 46,635 47,609 54,427 56,808 58,555 66,987
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Для 10-х школярів організоване інклюзивне навчання. 

Кількість учнів у ЗЗСО (станом на 01.09.2022) 

№ 

з/п 
Повна назва закладу освіти 

К-сть 

учнів 

К-сть 

класів 

Середня  

наповнюваність 

1 

 

Перечинський ліцей Перечинської 

міської ради Закарпатської області 
661 24 28 

Філія опорного закладу Початкова 

школа Перечинського ліцею 
357 13 27 

Філія опорного закладу Ворочівська 

початкова школа Перечинського ліцею  
39 4 10 

2 

Зарічівська гімназія Перечинської 

міської ради Закарпатської області 
102 5 20 

Філія Початкова школа Зарічівської 

гімназії  
121 7 17 

3 
Сімерська гімназія Перечинської 

міської ради Закарпатської області 
213 11 19 

4 
Сімерківська гімназія Перечинської 

міської ради Закарпатської області 
86 9 10 

РАЗОМ 1584 74 21 

У 2022 році завершили навчання 1555 учнів. 136 учнів закінчили 9 клас 

та отримали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, із них 8 учнів 

отримали свідоцтва з відзнакою.  

В 11 класах завершили навчання та отримали свідоцтва про здобуття 

повної загальної середньої освіти 58 випускників, 2 учнів отримали золоті 

медалі. Для 4 учнів було організовано навчання у формі екстернату. 

Для випускників 11 класів було організовано національне 

мультипредметне тестування. 

За результатами НМТ у Перечинському ліцеї 200 балів з одного 

предмета отримав 1 учасник - Кривка Василь, учень 11-Б класу, з трьох 

предметів 2 учениці: Долинич Мирослава - учениця 11-А класу та 

Марчевська Даніела - учениця 11-Б класу. 

 
30 вересня, відзначаючи День працівників освіти, нашим учням, які 

склали іспити із ЗНО/НМТ на 200 балів, вручено сертифікати на грошові 

винагороди: 10.0 тисяч гривень за 200 балів з одного предмета (Кривка 

Василь) та  30.0 тисяч гривень - за максимальну кількість балів - 200 із трьох 
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предметів: математики, української мови та історії (Долинич Мирослава та 

Марчевська Даніела). 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня 

освіта у закладах загальної середньої освіти організована за 

такими формами: 

• інституційна (очна (денна), дистанційна (з елементами дистанційної)); 

• індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний 

патронаж). 

Безбар'єрність та інклюзивне навчання в закладах освіти 

Важливим пріоритетом у роботі освітньої галузі є забезпечення якісною 

освітою дітей з особливими освітніми потребами. 

Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами рівного 

доступу до якісної освіти вимагає забезпечення безбар'єрності до закладів 

освіти та організації безпечного інклюзивного освітнього середовища. 

Індивідуальну форму навчання організовано для 6 учнів, з них:  

педагогічний патронаж -5 (за станом здоров’я – 5),  

сімейна (домашня) форма – 1. 

Кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної 

середньої освіти, щорічно збільшується. 

№ 

з/п 

Повна назва 

закладу освіти 

К-сть дітей  

з ООП, 

охоплених 

інклюзивним 

навчанням, 

у 2020/2021 н.р. 

К-сть дітей  

з ООП, 

охоплених 

інклюзивним 

навчанням, 

у 2021/2022 н.р. 

К-сть дітей  

з ООП, 

охоплених 

інклюзивним 

навчанням, 

у 2022/2023 н.р. 

1. 
Перечинський  ліцей 2 3 2 
Філія Початкова школа 

Перечинського ліцею 
3 4 4 

2. 
Зарічівська  гімназія 1 2 1 
Філія Початкова школа 

Зарічівської гімназії 
1 1 0 

3. Сімерківська  гімназія 1 1 1 

4 Сімерська гімназія - - 1 

Усього: 4 11 9 

У Перечинській ТГ функціонує комунальна установа «Інклюзивно-

ресурсний центр» Перечинської міської ради. 

ІРЦ надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які 

проживають (навчаються) у територіальній громаді. 

1 січня 2022 року набрали чинність зміни до постанов Кабінету 

Міністрів України, що регулюють організацію інклюзивного навчання. 

Відтепер створення інклюзивних класів та розподіл освітньої субвенції 

здійснюватиметься за рівнями надання підтримки. Рівні підтримки 

характеризують, які потреби мають різні діти з ООП.  

Запровадження рівнів підтримки змінює підхід до формування 

інклюзивних класів та фінансування освітніх послуг для дітей з ООП.  

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
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ВИДАТКИ ПО ІРЦ за 2022 рік   936 117 грн 
 

Назва видатків Сума (грн.) 

Заробітна плата 765 677 

Нарахування на оплату праці 156 900 

Предмети, матеріали,обладнання та інвентар 9 940 

Оплата послуг (крім комунальних) 3600 

Разом: 936117 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заробітна 
плата, 765,677

нарахування 
на з/п, 156,900

матеріали, 
обладнання; 

9 940
оплата послуг 
(крім комун.), 

3,600
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Підвезення учнів та педагогічних працівників 

до місця навчання і додому 

Організація регулярного безоплатного підвезення учнів до місця 

навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав 

громадян на здобуття загальної середньої освіти. 

У 2022 році здійснювався безкоштовний підвіз шкільними автобусами 

учнів та педагогічних працівників до опорного закладу. 

Відповідно до пункту 3 Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 

України 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394, учні, які проживають 

на відстані від закладу освіти понад 2 км, забезпечуються підвезенням у 

порядку, визначеному засновником (засновниками) закладу освіти відповідно 

до законодавства. 

У 2022 році 2 автобуси: автобус ATAMAN D-093S2 АО 0833 СІ,  2019 

рік  випуску,  автобус I-VAN А07А1, АО 2514 ВВ, 2011 рік випуску, 

закріпленні за Перечинським ліцем Перечинської міської ради Закарпатської 

області, були вилучені у зв’язку з уведенням часткової мобілізації  

відповідно до Актів приймання-передачі від 26.03.2022 р. та 27.03.2022 р. 

Було подано пропозицію щодо придбання 2-х шкільних автобусів для 

перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, а саме для 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради, на підвезення учнів із сіл 

Зарічово, Сімер, Сімерки, Ворочово. 

16 січня 2023 році отримано шкільний автобус для Перечинського ліцею 

- опорного закладу. Із міського бюджету було виділено 600 тис грн. 

    
 

Діджиталізація освітньої галузі: підключення закладів освіти 

сільської місцевості до мережі Інтернет 

Важливою складовою організації освітнього процесу є забезпечення 

закладів освіти якісним доступом до мережі Інтернет. 4 ЗЗСО, 4 ЗДО та 2 

ЗПО підключені до мережі Інтернет. 

Усі заклади та установи мають власні вебсайти, на яких розміщена 

інформація щодо їх функціонування. 
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ВИДАТКИ ПО ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ за 2022 рік 57 567 873 грн 
 

Назва видатків Перечинська Зарічівська Заріч. ЗДО Сімерська Сімерківська Ворочівська Вороч. 

ЗДО 

Разом 

  

Заробітна плата 20768975 5631338 1075137 5640320 3576632 1078321 1038156 38808879 

Нарахування на оплату 

праці 

4544261 1244446 242938 1258191 776357 246245 236564 8549002 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

337215 34543 14000 44318 14693 13987  458756 

Медикаменти          

Продукти харчування 50785 12285 79016 11270   93172 246528 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 

280354 66158 17319 63325 62938 51242 4616 545952 

Видатки на відрядження 667       667 

Оплата водопостачання та 

водовідведення 

249239       249239 

Оплата електроенергії 1007487 159892 137455 112473 28291 10939 64776 1521313 

Оплата природного газу 1545198       1545198 

Оплата інших енергоносіїв 1476800 177415 206246 301931 356218 197526 32252 2748388 

Окремі заходи по реалізації 

держ.програм 

        

Інші поточні видатки  498      498 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

12600 16070    14000  42670 

Капітальний ремонт 35600 1317576  1497607    2850783 

Разом: 30309181 8660221 1772111 8929435 4815129 1612260 1469536 57567873 
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ВАРТІСТЬ УТРИМАННЯ ОДНОГО УЧНЯ У ЗЗСО  

  
  Перечин Зарічово Сімер Сімерки Ворочово Разом: 

к-ть дітей 1007   229   208   85   40   1569   

  видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % видатки вартість % 

Заробітна плата 20768975 20625 69 5631338 24591 77 5640320 27117 76 3576632 42078 74 1078321 26958 67 36695586 23388 71 

Нарах. на з/п 4544261 4513 15 1244446 5434 17 1258191 6049 17 776357 9134 16 246245 6156 15 8069500 5143 16 

Предмети, 

матер.,облад., 

інвентар 337215 335 1 34543 151 0 44318 213 1 14693 173 0 13987 350 1 444756 283 1 

Медикаменти  0 0  0 0  0        0 0 0 

Продукти 

харчування 50785 50 0 12285 54 0 11270 54 0  0 0  0 0 74340 47 0 

Оплата послуг  

(крім 

комунальних) 280354 278 1 66158 289 1 63325 304 1 62938 740 1 51242 1281 3 524017 334 1 

Відрядження 667 1 0  0   0 0  0   0 0 667 0 0 

Оплата 

енергоносіїв 4278724 4249 14 337307 1473 5 414404 1992 6 384509 4524 8 208465 5212 13 5623409 3584 11 

Водопостачання 249239               249239   

Електроенер. 1007487   159892   112473   28291   10939   1319082   

Газ 1545198               1545198   

Інші енергоносії 1476800   177415   301931   356218   197526   2509890   

Інші поточні 

видатки  0  498            498 0  

разом 30260981 30050,63 100 7326575 31991,6 100 7431828 35729,94 100 4815129 56648,58 100 1598260 39956,5 100 51432773 32780,61 100 

Капітальні 

придбання 12600 13  16070 70   0     14000 350  42670 27  
Капітальні 

ремонти 35600 35  1317576 5754  1497607 7200   0   0  2850783 1817  

всього 30309181 30098 100 8660221 37815 100 8929435 42930 100 4815129 56649 100 1612260 40307 100 54326226 34625 100 
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Видатки по ЗЗСО 54326226 грн 

 

 

заробітна плата; 
36 695 586

нарахування на з/п; 
8 069 500

матеріали, 
обладнання, 444,756

продукти харчування; 
74 340

оплата послуг (крім 
комун.); 524 017

водопостачання, 249,239

електроенергія, 1,319,082

газ, 1,545,198

інші енергоносії, 2,509,890

інші видатки, 2409

відрядження, 667

капітальні ремонти; 
2 850 783
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ВАРТІСТЬ УТРИМАННЯ ОДНОГО УЧНЯ У ЗЗСО  

(з капітальними видатками) 

 
 

 

ВАРТІСТЬ УТРИМАННЯ ОДНОГО УЧНЯ У ЗЗСО  

(без капітальних видатків) 

 
 

 

Оздоровлення та відпочинок 

30,098
37,815 40,307 42,930

56,649

Перечинський 
ліцей 

Зарічівська 
гімназія

філія Ворочівська 
початкова школа

Сімерська 
гімназія

Сімерківська 
гімназія

сума 30,098 37,815 40,307 42,930 56,649

30,051 31,992 35,730 39,957

56,649

Перечинський 
ліцей 

Зарічівська 
гімназія

Сімерська 
гімназія

філія Ворочівська 
початкова школа

Сімерківська 
гімназія

сума 30,051 31,992 35,730 39,957 56,649
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Протягом 15-22.08.2022 року група дітей з числа вихованців 

Перечинської школи мистецтв у супроводі викладачів цього закладу відвідали 

м.Мортф’ю (Угорщина) де відпочивали та представили свої виступи у 

святкових культурних заходах міста, присвячених національному святу – 

вшануванню Святого Короля Іштвана, засновника держави. Учні не тільки 

продемонстрували свій рівень виконавської майстерності на святі, а також 

добре відпочивали: відвідали музеї, термальні басейни, аквапарк, побували на 

екскурсіях у м.Сегед та Будапешт. Взяли участь  у майстер класах з 

виготовлення шкіряних браслетів та кулонів, медових пряників, розпису по 

каменю та інших цікавих розвагах.  

    
За домовленості міського голови Конотопської міської ради Артема 

Семеніхіна  було прийнято дітей захисників України, учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил разом з батьками.  

З 18 липня по 1 серпня 2022 року було організовано відпочинок                  

25 дітей та 16 дорослих Конотопської міської ради у Перечинському ліцеї 

Перечинської міської ради Закарпатської області за рахунок спонсорських 

коштів “Bayerische Ostgesellschaft e.V”.  

Упродовж усієї відпочинкової кампанії для них було передбачене 

п’ятиразове харчування, за розпорядком дня – ранкова зарядка, конкурси, 

розваги, екскурсії, туристичні походи, на кожен день - нова програма, що 

максимально сприяла проведенню цікавого, яскравого та корисного дозвілля. 

 

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 

Охоплення дітей позашкільною освітою забезпечується через організацію 

гурткової роботи на базі закладів загальної середньої освіти, Перечинської 

дитячо-юнацької спортивної школи та Перечинської школи мистецтв. 

Перечинська ДЮСШ 

У 2022-2023 навчальному році у Перечинській ДЮСШ працює 18 груп, у 

яких займаються 262  вихованці.  

Мережа відділень та навчальних груп закладу створена відповідно до 

наявності спортивної бази та кадрового забезпечення, а саме: 

- футбол: 5 навчальних груп – 88 вихованців; 

- гандбол: 4 навчальні групи - 58 вихованців; 

- теніс настільний: 3 навчальні групи - 32 вихованці; 

- волейбол:  4 навчальні групи - 64 вихованці; 

- гімнастика художня: 2 навчальні групи – 20 вихованців. 

У  2022 році команди Перечинської ДЮСШ брали участь в обласних та 

всеукраїнських спортивно-масових заходах згідно з календарним планом.  

Успішно виступають на змаганнях вихованки відділення художньої 

гімнастики. Так, 10 лютого 2022 року в спорткомплексі «Юність» м.Ужгорода 
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відбувся чемпіонат Закарпатської області з художньої гімнастики. Вихованки 

відділення гімнастики художньої Перечинської ДЮСШ Опаленик Єва посіла 

ІІІ місце за програмою 2 розряду, Кузнецова Анна посіла ІІ місце за програмою 

кандидат у майстри спорту, а Тимочко Катерина посіла IV місце за програмою 

майстер спорту. За результатами змагань Анна Кузнецова та Катерина Тимочко 

увійшли до складу збірної області, яка 15-16 лютого брала участь в чемпіонаті 

України.  

14 травня 2022 року вихованки Любов Козуб брали участь у відкритому 

показовому виступі з художньої гімнастики.   

30 жовтня в м.Бардейов (Словаччина) відбувся міжнародний турнір 

«LASER CUP» з художньої гімнастики, серед 354 учасниць команда Перечин 

ДЮСШ посіла І місце за програмою КМС.  

19-20 листопада 2022 у м. Мукачево пройшов відбірковий чемпіонат 

Закарпатської області з художньої гімнастики серед дівчат 2007-2014 р.н. за 

програмами КМС та МС, - наші вихованки посіли призові І та ІІ місця. І це з-

посеред 140 учасниць. 26-29.11.2022 в м. Ужгороді відбувся чемпіонат України 

з художньої гімнастики. Вихованки Перечинської ДЮСШ виступали і за 

Перечинську ДЮСШ і за збірну Закарпатської області. У результаті чотирьом 

вихованкам присвоєно спортивні розряди «Кандидат в майстри спорту» 

України.  

23 грудня 2022 року в м. Ужгород пройшли Новорічні змагання з 

художньої гімнастики. Успішно виступили Іканіна Софія, Пецка Євгенія, Ганич 

Олександра, Опаленик Єва, Кузнецова Анна (І місце) та інші.  

Вихованки відділення художньої гімнастики брали участь у престижному 

турнірі «Карпатія» (м.Ужгород).  

    
На спортивній базі Перечинської ДЮСШ щорічно проводяться 

спортивно-масові заходи: спартакіади школярів Перечинської ТГ, спартакіада 

працівників апарату сільських рад, традиційні турніри з настільного тенісу  

(Кубок Руслани - учні та дорослі, Кубок О.Малеша – учні), міні-футболу та 

волейболу (турнір на Кубок Миколая), турніри, присвячені Дню міста Перечина 

з міні-футболу, волейболу, тенісу настільного, тенісу, шахів та шашок. Команда 

відділення футболу, юнаки 2014-2016 р.н. брали участь у турнірі пам’яті В. 

Пінковського (м. Ужгород). 
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16 жовтня в м. Хуст пройшов чемпіонат Закарпатської області з гандболу 

серед юнаків 2008-2009 р.н. (дві перемоги), 9 жовтня відбулися змагання з 

гандболу на першість Закарпатської області серед команд ДЮСШ  у 

м.Перечин, де наші вихованці вибороли перше місце. 

30.жовтня 2022 року пройшла першість Закарпатської області серед 

юнаків і дівчат 2010-2013 р.н. із настільного тенісу (вихованці здобули 3, 4, 5 –е 

місця), а серед вікової категорії 2006-2007 рр. нар.  - 1-2-і місця здобули 

Максим Гапак, Станіслав Попович, Олександра Кузнєцова та Євгенія Бабинець.  

   
3 грудня гандболісти 2008-2009 р.н. взяли участь у другому турі 

чемпіонату області Дитяча ліга у м. Берегові та здобули дві перемоги. 

12 грудня пройшов 2 тур чемпіонату Закарпатської області з волейболу 

серед дівчат 2006-2007 та 2008 рр. В активі дівчат чотири перемоги та дві 

поразки в шести матчах.  

17 грудня 2022 року пройшов 2-й тур Чемпіонату області з гандболу 

«Дитяча ліга» серед юнаків 2010-2011 рр.н. Після першого кола наші вихованці 

посіли 4 місце (тренер Вл. Янкович). 

   ВИДАТКИ ПО ДЮСШ  за 2022 рік 

Назва видатків Сума (грн.) 

Заробітна плата 1533727 

Нарахування на оплату праці 346647 

Предмети, матеріали,обладнання та інвентар 6447 

Оплата послуг (крім комунальних) 16021 

Оплата водопостачання та водовідведення 185 

Оплата електроенергії 35461 

Оплата інших енергоносіїв 117620 

Разом: 2056108 
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Комунальний заклад «Перечинська школа мистецтв» 

У вересні 2022 року у Комунальному закладі «Перечинська школа 

мистецтв» Перечинської міської ради Закарпатської області почали працювати 

нові відділи: художній (27 учнів), хореографічний (16 учнів), театральний (6 

учнів) та відділення декоративно-ужиткового мистецтва (10 учнів), зокрема 

ткацтво та гончарство. І продовжують функціонувати 4 відділи музичного 

напрямку (фортепіанний, відділ народних інструментів, оркестровий відділ, 

музично-теоретичний відділ), у яких займаються 160  вихованців. Усього у 

школі мистецтв навчається 219 учнів.  

 

заробітна плата; 
1 533 727

нарахування на 
з/п, 346,647

матеріали та 
обладнання; 

6 447

оплата послуг 
(крім комун.); 16 

021

оплата 
водопостачання, 

185

оплата 
електроенергії;

35 461

оплата інших 
енергоносіїв; 

117 620

, 0
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Вихованці школи мистецтв є активними учасниками, призерами та 

переможцями різноманітних конкурсів, як всеукраїнських, так і міжнародних. 

Так, учні Самош Наталії, інструментальний ансамбль «Музичні сердечка», 

отримали дипломи лауреатів І премії ХХХІ Міжнародного багатожанрового 

фестивалю-конкурсу мистецтв «TELENT FEST».  

Здобутки і досягнення вихованців Перечинської школи мистецтв. Зейкан 

Олександра - Диплом (третя премія) у номінації вокал Всеукраїнського 

конкурсу мистецтв «Мамині очі», друга премія у Міжнародному конкурсі 
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мистецтв (Зейкан Олександра і Василиха Каріна) та у Міжнародному 

двотуровому конкурсі мистецтв «Марафон талантів 2022» (м.Відень, Австрія), 

викладач Попович Л.І. 

Ансамбль «Веселі скрипалі» перше місце у Міжнародному двотуровому 

конкурсі «В унісон» (керівники: Железняк К.М. та Самош Н.Е.) 

«Музичні сердечка» здобули ІІ місце у Міжнародному конкурсі «TATRA 

OF STARS 2022» (Словаччина) та ІІ і ІІІ премію лауреатів Міжнародного 

конкурсу «GOLDEN AUTUMN» (Франція) вибороли Зейкан Олександра і 

Василиха Каріна (керівники: Самош Н.Е. та Попович Л.І.). 

Штибель Анастасія (викладач Леся Железняк) нагороджена дипломом за 

ІІ місце в інструментальному жанрі «Фортепіано» за участь у ІІ Міжнародному 

двотуровому фестивалі мистецтв AVANGARD. 

Гусар-Козак Давид здобув диплом лауреата І премії у номінації «Соло»-

фортепіано в інтернаціональному онлайн-фестивалі «Christmas Star» та 

перемогу в Міжнародному проєкті Чехії та України (лауреат І премії) (керівник: 

викладач Голуб Л.С.). 

Ансамбль «Промінчик» (викладач Попович Л.І.)  наприкінці грудня 2022 

року здобув ІІ премію у Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Українська мрія». 

 ВИДАТКИ ПО ПЕРЕЧИНСЬКІЙ  ШКОЛІ МИСТЕЦТВ за 2022 рік 

Назва видатків Сума (грн.) 

Заробітна плата 4064282 

Нарахування на оплату праці 912191 

Предмети, матеріали,обладнання та інвентар 21516 

Оплата послуг (крім комунальних) 9598 

Видатки на відрядження 259 

Оплата водопостачання та водовідведення 11035 

Оплата електроенергії 88328 

Оплата природного газу 235701 

Оплата інших енергоносіїв 12322 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 

30000 

Разом: 5385232 
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Вартість утримання одного вихованця закладу позашкільної освіти  

  ПШМ     ДЮСШ     

к-ть дітей 194   262     

  видатки вартість % видатки вартість % 

Заробітна плата 4064282 20950 76 1533727 5854 75 

Нарах. на з/п 912191 4702 17 346647 1323 17 

Предмети, матер., 

облад.,інвентар 21516 111 0 6447 25 0 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 9598 49 0 16021 61 1 

Відрядження 259 1 0   0 0 

Оплата енергоносіїв 347386 1791 6 153266 585 7 

Водопостачання 11035     185     

Електроенер. 88328     35461     

Газ 235701           

Інші енергоносії 12322     117620     

разом 5355232 27604 100 2056108 7848 100 

Капітальні 

придбання 30000 155     0   

заробітна плата; 
4 064 282

нарахування на 
з/п, 912,191

матеріали, 
обладнання; 

21 516

оплата 
послуг (крім 

комун.); 
9 598

відрядження, 259

водопостачання, 
11,035

електроенергія, 
88,328

газ, 235,701

оплата інших 
енергоносіїв, 

12322

Придбання 
обладнання 

, 30,000



 

160 
 

всього 5385232 27759   2056108 7848   

 

 
 

В умовах карантинних та воєнних викликів у 2022 році робота з 

обдарованою учнівською молоддю залишалася одним із пріоритетних 

напрямків роботи відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради. 

Проведено територіальні етапи, тури конкурсів, змагань інтелектуального, 

науково-дослідницького та творчого характеру, до яких залучено кращих учнів 

закладів освіти, забезпечено участь переможців у відповідних конкурсах 

обласного та Всеукраїнського рівнів. 

У січні 2022 року проведено І відбірковий етап всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.  11 

лютого 2022 року відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу - 

захисту науково - дослідницьких робіт МАН (відділення мовознавства, 

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства).  

За результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту МАН  

Годований Микола посів І місце у секції "Літературна творчість " 

(науковий керівник - Годована Мирослава Елемирівна), 

Гаджега Вероніка посіла призове ІІІ місце у секції "Українська мова" 

(науковий керівник - Іванчо Наталія Василівна). 

 
    5 лютого 2022 року на базі Закарпатського Інституту післядипломної 

педагогічної освіти проходив IV (фінальний) етап ХІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка. 

7,848

27,759

Перечинська дитячо-юнацька спортивна школа

Перечинська школа мистецтв
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Іванчо Ярослав Віталійович - учень 6-А класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області відзначений Дипломом ІІІ 

ступеня обласного етапу Конкурсу. 

       
 У громаді проведено міжшкільний тур І етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад. У зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації та зростанням 

показників захворюваності на СОVID-19 кількість учнів, які брали участь у ІІ 

етапі, була меншою у порівнянні з попередніми навчальними роками. 

Відповідно до рішень журі та оргкомітету переможцями ІІ етапу олімпіад 

визнано 19 школярів, учасниками ІІІ етапу - 12 учнів. 
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ДИПЛОМІВ 

ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД 

 

Навчальний заклад 

Ступінь 

диплома Разом 

К-сть  

учасників 

ІІІ етапу І ІІ ІІІ 

Перечинський ліцей Перечинської 

міської ради Закарпатської області 
1 4 10 15 9 

Зарічівська гімназія Перечинської 

міської ради Закарпатської області 
- - 2 2 2 

Сімерська гімназія Перечинської міської 

ради Закарпатської області 
- 1 1 2 1 

Сімерківська гімназія Перечинської 

міської ради Закарпатської області 
- - - - - 

РАЗОМ: 1 5 13 19 12 

Цьогоріч через складні карантинні умови довго йшли до успіху учасники 

ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, якими стали учнів 

закладів загальної середньої освіти Перечинської міської ради.  

У ІІІ етапі взяли участь 10 учасників, із них: диплом ІІ ступеня отримали 

3 учні:  

історія – Годований Микола Миколайович – учень 10 класу 

Перечинського ліцею, 

географія - Ганчак Віктор Вільямович – учень 11 класу Перечинського 

ліцею, 

інформаційні технології - Петрішка Валерія Сергіївна – учениця 10 класу 

Перечинського ліцею. 

диплом ІІІ ступеня отримав  

географія - Годований Микола Миколайович– учень 10 класу 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради Закарпатської області. 

Переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та  
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ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково - 

дослідницьких робіт МАН отримали грошові винагороди від департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації. 

  

ФІНАНСУВАННЯ 

Одним із важливих чинників для здобуття якісної освіти є належне її 

фінансування. Звіт про використання коштів державного та місцевого 

бюджетів,спрямованих на утримання освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради у 2022 році розміщений на сайті відділу. 

Заробітна плата виплачується вчасно без заборгованості, з виплатою 

відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним 

працівникам. 

Станом на 01.01.2023 року не виділено коштів з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». 

 Два попередніх роки були непростими для освітнього процесу – через 

пандемію коронавірусу. Та все ж війна стала найбільшим випробуванням для 

кожного з нас. І навіть в умовах воєнного стану ми продовжуємо вкладати 

кошти в освіту за тими напрямами, які є нагальними. Це ремонт та 

облаштування укриттів, протипожежні заходи, підготовка до осінньо-

зимового періоду та підготовка до нового навчального року.  

 05.07.2022 року відділом освіти, культури, сімї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради оголошено відкриті торги за предметом закупівлі 

«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 

Закарпатської області. 

За результатами аукціону 09.08.2022 року  укладено договір підряду з 

організацією-підрядником  на проведення робіт за вказаним об’єктом на суму 

1 298 899,49 грн. 

За вказаним договором роботи виконані у повному обсязі. 
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У листопаді 2022 року  оголошено відкриті торги на закупівлю послуг з 

адміністрування програмного забезпечення «Електронний засіб навчального 

призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів 

Нової української школи» в режимі on-line».  

За результатами торгів укладено договір на суму 316 600  грн та придбано 

8 пакетів освітнього програмного забезпечення для початкових класів Нової 

Української школи, яке відповідає Державному стандарту початкової освіти, а 

також Типовим навчальним програмам, за такими освітніми галузями: мовно-

літературна;  математична; природнича; мистецька; соціальна та 

здоров’язбережувальна освітня галузь; громадянська та історична; 

технологічна; правила безпеки життєдіяльності. 

У листопаді 2022 року оголошено спрощену закупівлю за предметом 

«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». 

За результатами проведення даної закупівлі  09.12.2022 року  укладено 

договір підряду з організацією-підрядником на проведення робіт за вказаним 

об’єктом на суму 1 455 456,00 грн. 

Роботи за вказаним договором завершені. 

       
Окрім того, у листопаді 2022 року укладено договір про надання послуг з 

поточного ремонту спортзалу Сімерської гімназії Перечинської міської ради на 

суму 171 232, 00 грн. Послуги за даним договором надані у повному обсязі. 
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 У листопаді 2022 року здійснено придбання послуг з монтажу, 

пусконалагоджування системи тривожної сигналізації на 12 об'єктах закладів 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.  

Загальна вартість наданих послуг склала 86 438,64 грн. 

Організацією-виконавцем забезпечено цілодобове надання охоронних 

послуг за цими об’єктами. 

У листопаді 2022 року оголошено відкриті торги за предметом закупівлі 

«Капітальний ремонт спортивного залу Філії початкова школа 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради Закарпатської області по 

вул. Ужанська, 9, в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської 

області». 

За результатами проведення даної закупівлі  14.12.2022 року  укладено 

договір підряду з організацією-підрядником  на проведення робіт за вказаним 

об’єктом на суму 1 856 754,00 грн. 

Роботи за вказаним договором тривають. 

     
У грудні 2022 року укладено договір на суму 149 700 грн про надання 

послуг з проведення поточного ремонту підлоги на об’єкті Перечинський 

заклад дошкільної освіти «Теремок» Перечинської міської ради за адресою 

Закарпатська область, Ужгородський район, м. Перечин, пл.Незалежності 6, За 

даним договором послуги виконавцем надані у повному обсязі. 
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З метою створення кращих умов для проживання внутрішньо 

переміщених осіб, які переїхали із зони бойових дій у період воєнного стану 

виділено кошти 295 700,00 грн (МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ" про надання благодійної 

допомоги) на облаштування кімнат для особистої гігієни у шелтері, який 

знаходиться у приміщенні філії опорного закладу Початкова школа 

Перечинського ліцею. 

     
 

     
 

У 2022 році збільшились видатки на заклади освіти, а саме: оплата 

водопостачання та водовідведення, оплата електроенергії, природного газу, 
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інших енергоносіїв. Збільшення видатків спостерігалось у зв’язку з тим, що з 5 

березня 2022 року у закладах освіти Перечинської ТГ проживали внутрішньо 

переміщені особи.  

За рахунок спонсорських, благодійних коштів проведено роботи у філії 

Початкова школа Перечинського ліцею для покращення умов проживання 

ВПО:  

облаштування душових та санвузлів уприміщенні «нового корпусу» (біля 

спортзалу); 

облаштування кухні за рахунок спонсорських коштів; 

проведено ремент даху «старого корпусу»; 

проведено ремонт шкільної їдальні. 

У філії Початкова школа Перечинського ліцею збільшено потужність 

електропостачання. 

Усі заклади освіти забезпечені генераторами. За кошти місцевого бюджету 

закуплено паливно-мастильні матеріали для їх роботи. 

У грудні 2022 року для забезпечення безперебійного навчального процесу 

в умовах планових відключень електроенергії придбано генератор для опорного 

закладу освіти Перечинської ТГ – Перечинського ліцею Перечинської міської 

ради на суму 99 980,00 грн.  

У рамках участі за проектною заявкою відділу освіти, культури, сім'ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради про надання гуманітарної 

допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають в 

закладах освіти Перечинської ТГ, благодійним фондом «Відродження» 

профінансовано придбання двох газових котлів «Рівнетерм», які встановлені 

у котельні Філії початкова школа Перечинського ліцею Перечинської  міської 

ради, на загальну суму  102 600 грн.    

 

№ 

з/п 

Проведені роботи Сума 

1 

Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних 

конструкцій філії початкова школа Зарічівської 

гімназії 

1 298 899,49 грн 

2 

Електронний засіб навчального призначення 

«Дидактичний мультимедійний контент для 

початкових класів Нової української школи» в 

режимі on-line». 

316 600  грн 

3 

Капітальний ремонт по заміні віконних конструкцій 

на енергозберігаючі Сімерської гімназії 

Перечинської міської ради 

1 455 456,00 грн 

4 
Поточний ремонт спортзалу Сімерської гімназії 

Перечинської міської ради   
171 232, 00 грн 

5 

Послуги з монтажу, пусконалагоджування системи 

тривожної сигналізації на 12 об'єктах закладів 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти 

86 438,64 грн 
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6 

Капітальний ремонт спортивного залу Філії 

опорного закладу Початкова школа Перечинського 

ліцею Перечинської міської ради 

1 856 754,00 грн 

7 

Поточний ремонт підлоги Перечинський заклад 

дошкільної освіти «Теремок» Перечинської міської 

ради 

149 700 грн 

8 
Придбання генератора для опорного закладу 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради 
99 980,00 грн 

9 

Облаштування кімнат для особистої гігієни у 

шелтері (приміщення філії опорного закладу 

Початкова школа Перечинського ліцею  

Перечинської міської ради) 

295 700,00 грн 
(МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ" 

благодійна 

допомога 

10 

Придбання двох газових котлів «Рівнетерм» (Філії 

опорного закладу Початкова школа Перечинського 

ліцею Перечинської  міської ради) 

102 600 грн. 
благодійний фонд 

«Відродження» 

 

ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ 

У Перечинській ТГ діють: 

КЗ «Центр культури і дозвілля» із структурними підрозділами: 

1 Будинок культури (с.Зарічово) та 3 клуби (с.Сімер, с.Сімерки, 

с.Ворочово). 

У Будинку культури, клубах проводяться  свята, огляди-конкурси, вечори-

зустрічі, діють клуби за інтересами та гуртки,  функціонують спортивні зали 

для проведення дозвілля молоді. 

Колективи художньої самодіяльності беруть участь у виїзних концертах та 

конкурсах. 

Також у Перечинській ТГ працює КЗ «Публічна бібліотека» з 

відокремленими підрозділами-філіями: 

доросла бібліотека Перечинської ТГ,  бібліотеки у с.Зарічево, с.Сімер, 

с.Сімерки, с.Ворочово та КЗ“Краєзнавчий музей міста Перечин”.  

  

ВИДАТКИ ПО ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ  за 2022 рік 

 

Назва видатків Центр 

культури 

і 

дозвілля 

Публічна 

бібліотека 

Музей Разом 

Сума (грн.) 

Заробітна плата 1260044 766412 220968 2247424 

Нарахування на оплату праці 282500 169820 49007 501327 

Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 

26549 4550 1755 32854 

Оплата послуг (крім комун) 25504 1900 5020 32424 

Оплата водопостач.та водовідвед. 4235 2583 1753 8571 
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Оплата електроенергії 79843 28698 23791 132332 

Оплата природного газу 208171 77150 757 286078 

Оплата інших енергоносіїв 7453 3800 0 11253 

Капітальний ремонт 27970 0 0 27970 

Разом: 1922269 1054913 303051 3280233 

 

 

 
 

заробітна плата, 
2,247,424

нарахування на 
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матеріали, 
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32 854

оплата послуг 
(крім комун.), 
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водопостачання, 

8,571

електроенергія, 
132,332

газ, 286,078

інші енергоносії, 
11,253
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ремонт, 
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КЗ «ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ»   

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

Робота  КЗ « Центр  культури і  дозвілля» Перечинської міської ради  

спрямована  на пошук та розробку інноваційних  форм   організації  культурно 

– дозвіллєвої діяльності, на підвищення  професійного рівня  аматорських  

творчих колективів, на задоволення культурно-мистецьких потреб різних 

вікових категорій населення та втілення їх в культурно-дозвіллєву  діяльність, 

на охорону і збереження нематеріальної культурної спадщини, на сприяння 

розвитку та збереженню народних  художніх промислів, та всебічну підтримку 

народної творчості . 

 Штат  Центру налічує 12 осіб в тому числі і завідуючі клубних установ, та 

директор сільського будинку культури . 

 КЗ «Центру культури і дозвілля» підпорядковуються клубні установи сіл  

Зарічево, Сімер , Сімерки, Ворочово (вакансія). 

   На території ТГ ведуть свою діяльність  4 аматорські колективи зі 

званням «народний», більшістю з них керують працівники центру та клубних 

установ, а саме :  

- народний аматорський фольклорний колектив «Цімборки» КЗ «Центр 

культури і дозвілля»,  керівник, методист КЗ «Центр КіД», Ганна Мучичка;  

КЗ "Центр культури 
і дозвілля"

КЗ "Публічна 
бібліотека"

КЗ "Краєзнавчий 
музей м.Перечин"

заробітна плата 1260044 766412 220968

нарахування на з/п 282500 169820 49007

матеріали, обладнання 26549 4550 1755

оплата послуг (крім комун.) 25504 1900 5020

водопостачання 4235 2583 1753

електроенергія 79843 28698 23791

інші енергоносії 7453 3800 0

газ 208171 77150 757

капремонт 27970
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- народний  аматорський  фольклорно-етнографічний  ансамбль 

«Лемківчанка»  будинку  культури  с. Зарічево, керівник , директор БК с. 

Зарічево, Марія  Низовець; 

- народний  аматорський  вокальний ансамбль «Вербиченька» будинку  

культури  с. Зарічево, керівник , директор БК с. Зарічево, Марія  Магада; 

- народний  аматорський  оркестр народних інструментів КЗ «Центр 

культури і дозвілля»,  керівник Олена Короленко. 

Окрім народних аматорських, у КЗ «Центр культури і дозвілля»  

займаються також і такі гуртки, колективи, вокалісти та студії аматорської 

художньої творчості, якими керують працівники центру: 

- фольклорний ансамбль «Карічка», керівник - зав. відділом із основних 

видів діяльності центру Леся Магада; 

- гурток  художнього слова  під керівництвом керівника художнього 

«Центр КіД» Тетяна Кречко; 

- студія музичного розвитку для дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку «Карамелька», керівник - зав. відділом із основних видів 

діяльності центру Леся Магада; 

- любительське об’єднання «Творча майстерня для дітей «Скриня», під 

керівництвом керівника художнього «Центр КіД» Тетяна Кречко; 

- солісти : Катерина Зелді, Олеся Рябінчак, Діана Лялько, Марк Гоєр. 

  Загальна кількість  учасників, які займаються в «Центрі  КіД», - 92 особи, 

як дорослих, так і підлітків та дітей. 

  У гуртках, колективах, любительських об’єднаннях  аматорської 

художньої творчості клубних установ ТГ займається 188 учасників.  

Створені та працюють  такі клубні формування: 

БК с. Зарічово:  

- гурток художнього слова, керівник Н. Пиган; 

- майстри народної творчості, що облікуються в сільському будинку 

культури:  Гимбар І.Ю – лозоплетіння, Годованець Т.Й. -  гачкування, в’язання; 

Семенченко С. П. -  декупаж, розпис скла. 

Клубна установа с. Сімерки:    

- дитячий драматичний колектив,  керівник Т. Опаленик; 

- вокальний дитячий ансамбль «Сімерчаночка», керівник Т. Опаленик; 

- гурток художнього слова, керівник Т. Опаленик; 

- любительське обєднання: «Умілі руки», керівник Т. Опаленик; 

Майстри народної творчості, що облікуються в сільському клубі:  Данилич 

О.М. -  вишивання; Лупич Т. М. -  вишивання; Цапик І. А. – вишивання, 

гачкування; Опаленик Т.С.  -  вишивання, в’язання; Грицак М.І. - вишивання, 

в’язання; Опаленик Т.Й. -  бісероплетіння. Анічкіна Тетяна - лемківська 

вишивка. 

Клубна установа с. Сімер :  

- вокальний ансамбль, керівник Л. Ваган; 

- вокальний ансамбль (дитячий), керівник Л. Ваган; 

- танцювальний колектив;  

- гурток художнього слова; 
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- любительське об’єднання: «Умілі руки». 

Майстри народної творчості, що облікуються в сільському клубі: Пекар 

М.С. – вишивання;  Керецман О.Ю. -  вишивання; Гирявець Б.Ю. – художник; 

Зизич І.Ю. – вироби з бісеру; Коваль О.М.  – вироби з бісеру. 

Також на території ТГ знаходиться 2 музеї.  Краєзнавчий музей міста 

Перечин та народний етнографічний  музей «Лемківська садиба» 

Закарпатського  музею народної архітектури і побуту с. Зарічево, з якими, 

працівники центру та клубних установ, постійно  співпрацюють. А також 

ведеться постійна співпраця з КЗ «Публічна бібліотека» Перечинської міської 

ради та її установами-філіями. 

Культурно – дозвіллєва  діяльність  

«КЗ Центр культури дозвілля» та клубних установ Перечинської ТГ 

22.01.2022 р. - урочистості та концертна програма до Дня Соборності  України 

17. 02. 2022 р. – мітинг- реквієм до Дня пам̓яті Героїв Небесної Сотні       

04 . 03. 2022 р. -  майстер – клас  в творчій мастерні для дітей «Скриня» 

«Тонкощі декупажу» (для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб)    

08. 03.2022 р. - майстер – клас  в творчій мастерні для дітей «Скриня» до 

Міжнародного жіночого Дня «Листівка для матері» (для дітей з числа 

внутрішньо переміщених осіб) 

09. 03. 2022 р. – майстер – клас «Ліплення з пластичного тіста» в творчій 

мастерні для дітей «Скриня» (для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб ) 

15. 03. 2022 р. -  концертна програма  «Творча підтримка» для внутрішньо 

переміщених осіб , за участі учнів КЗ «Перечинська школа мистецтв», аматорів 

сцени та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та майстер-клас  «Янгол 

охоронець для воїнів» 

 

  
 

22. 03. 2022 р. – майстер - клас  «Орігамі»  в творчій мастерні для дітей 

«Скриня»  

(для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб ) 

05. 04. 2022 р. -  майстер -  клас  «Ляльки мотанки Кролик та Янгол»  у творчій 

мастерні для дітей «Скриня»  (для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб)        

19. 04. 2022 р. -  міні-виставка писанок та Великодніх атрибутів,  майстер – 

класи «Розпис писанки воском» від майстрині з БК Зарічево Марії Низовець та 

«Розмальовування керамічної писанки» від  художника Василя Бочковського 
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20. 04. 2022 р. – майстер-клас в етнографічному музеї " Лемківська Садиба " зі 

створення "Кролики" в техніці «мотанка» ( в ході екскурсії для внутрішньо 

переміщених осіб, що проживають на території с. Зарічево) 

26. 04. 2022 р. - майстер -  клас  «Розпис писанки воском»  в творчій мастерні 

для дітей «Скриня»  (для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб ) 

    
03.05.2022 р. -   майстер клас «Морозиво з бісеру» в творчій мастерні для дітей 

«Скриня» (для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб)        

18.05.2022 р. – виставка робіт майстрів вишивання клубних установ громади в 

КЗ «Краєзнавчий музей» міста Перечин, майстер – клас з вишивання від 

керівника художнього КЗ «Центр КіД» Тетяни Кречко та завідуючої клубною 

установою с. Сімерки Тетяни Опаленик 

19.05.2022 р. –  концертна  програма  до Дня Вишиванки 

    
27.05. 2022 р. -  урочиста концертна програма до Дня міста Перечин 

https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100065213432695/?__cft__%5b0%5d=AZUVMozGo0-paW6qRq5snPFm99fZfWnxvouTcq-s7RmzeEeglP8FOL2IO23Kohp3jhcRnJ_ZNyyWugXCl62wDQLO38ZIeweha_e3PRExXiRvydZykIxCC5FA5qbh-5ZrKujtNTVpZWVtIYEHImwIC5wnikJV4MxaJGiAMzPHdrtrSg1eE0WcKFe08jlkGFtVbU0&__tn__=-%5dK-R
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28.05.2022 р. – творча програма для дітей,  присвячена Дню міста  Перечин, 

майстер класи з гончарства, живопису та виготовлення ляльки-мотанки 

«Лелека» 

01.06.2022 р. -  Концертна програма, присвячена Дню захисту дітей  

     
19. 06. 2022 р – творча програма «Подарунок  татові», присвячена Дню батька                    

28. 06. 2022 р. - до Дня Конституції України 

- патріотичний майстер-клас "Торцування" в Краєзнавчому музеї міста Перечин 

          
28.07.2022 – Відзначення Дня Української державності: 

- тематичний творчий вечір 
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15. 08 – участь керівника художнього  Т. Кречко у «Вечурках в музеї» від 

КЗ «Краєзнавчий музей міста Перечин», проведення МК «Лялька мотанка 

«Зернянка»  

 
23.08.2022 – Відзначення Дня Державного прапора України на горі Гурка за 

участі Закарпатського академічного народного хору (кер. Н.Петій-Потапчук) 

  
 

24.08.2022 – Відзначення Дня незалежності України за участі Академічний 

камерний хор "Cantus" (керівник Еміл Сокач) та ансамбль народних 

інструментів "Музичний сувенір" (художні керівники Серій Нєвєров та Наталія 

Костенко) з м. Харків. 

        
       

28.08.2022 –  участь працівників КЗ« Центру культури і дозвілля», 

завідуючих клубних установ громади, учасників народного аматорського 

фольклорно – етнографічного ансамблю ”Лемківчанка» БК с. Зарічево в 

культурно – мистецькій акції ”Жива спадщина” в Закарпатському музеї 

народної архітектури і побуту в м. Ужгород, демонстрація елементу НКС 

"Традиції весільних вінкоплетин с. Зарічево"              
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03.09.2022 –  участь у відкритті спортивного майданчика по вул. Марійки 

Підгірянки 

13. 09.2022 -  участь у відкритті виставки весільного одягу, атрибутики та 

світлин «ЗАМІЖЖЯ ЇЙ ЛИЧИТЬ / MӐRITIŞUE I SE POTRIVEŞTE / SVADBA 

JEJ PRISTANE», яка відбулася в рамках реалізації міжнародного грантового 

проєкту «Культурні зв’язки – культурна мобільність в прикордонному регіоні. 

HUSKROUA/ 17020/3.1/0040» за участі працівників  КЗ «Центр КіД», КЗ 

"Публічна бібліотека", директорки " Краєзнавчого музею м. Перечин" 

Маріанни Попович та завідувачки БК с.Зарічево Марії Низовець  

         
19.10.2022 -  участь у святкуванні  120-ї річниці  етнографічного  музею 

"Лемківська садиба" народного аматорського фольклорного колективу 

"Цімборки" (керівник Ганна Мучичка),  народного аматорського фольклорно- 

етнографічного ансамблю "Лемківчанка" БК с. Зарічево (керівник Марія 

Низовець) та художника Василя Бочковського 

29.10. 2022 -  участь Народного аматорського фольклорного колективу 

"Цімборки" (керівник Ганна Мучичка) у благодійному Uzhhorod Magic Plants 

Market 

 
 

02.11.2022 – атестація колективів зі званням «народний»:  народного 

аматорського фольклорного колективу "Цімборки" (керівник Ганна Мучичка),  

народного аматорського фольклорно - етнографічного ансамблю "Лемківчанка" 

БК с.Зарічево (керівник Марія Низовець), народного вокального ансамблю 

«Вербиченька» БК с.Зарічево (керівник Марія Магада), народного аматорського 

оркестру народних інструментів (кер. Олена Короленко) 

21.11. 2022 -  акція плетіння маскувальної сітки та концертна програма до Дня 

Гідності і Свободи   
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26.11.2022 - мітинг- реквієм у пам'ять про жертв голодомору в Україні 

30.11. 2022 -  серія майстер-класів від «Творчої майстерні для дітей «Скриня» 

для гуртківців клубних установ сіл  Сімер, Ворочово, Зарічево, Сімерки 

    
   03.12.2022 р . - народний аматорський фольклорний колектив "Цімборки" КЗ        

"Центр культури і дозвілля" разом з творчою родиною Короленків та тріо 

"Рапсодія" Холмківської ТГ долучився до збору коштів на потреби наших 

військових в торговому центрі «Дастор» 

     
06.12.2022 р.  – урочиста концертна програма до  Дня Збройних сил України  

 
17.12.2022 р. – святкова інтермедія для дітей  "Зустріч із Святим Миколаєм"  
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20.12.2022 р. – новорічний ранок для учнів філії "Початкова школа" 

Перечинського ліцею 

     
23. 12. 2022 р. - майстер-клас з виготовлення ляльки –мотанки «Різвяний янгол» 

для педагогів ЗДО «Веселка від керівниці художньої КЗ «Центр культури і 

дозвілля» Тетяни Кречко 

        
26.12.2022 р. – дитячий ранок для дітей малозабезпечених та багатодітних 

сімей 

       
28.12.2022 р. -  Благодійний новорічний концерт від студії музичного розвитку 

«Карамелька» 
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29.12.2022 р. – благодійні щедрування в організаціях міста Перечин (збір 

коштів на потреби ЗСУ)  від фольклорного ансамблю «Карічка» , кер. Леся 

Магада 

          
  

КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ МІСТА ПЕРЕЧИН  

Робота в «Краєзнавчому музеї міста Перечин» упродовж 2022 року була 

спрямована на благоустрій території музею, догляд за експозиціями музею та 

збереження матеріальної спадщини і традицій краю. Протягом року 

систематично проводився огляд діючої музейної експозиції, проводилися 

тренінги, засідання круглих столів, семінари та майстер-класи. Зокрема,  у 

рамках проекту «Розвиток подієвого туризму на базі місцевих культурних та 

історичних атракцій у співпраці між містами Нодьечед та Перечин» (за 

підтримки Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-

Румунія-Україна), участь у виставці «ЗАМІЖЖЯ ЇЙ ЛИЧИТЬ // MӐRITIŞUE I 

SE POTRIVEŞTE / SVADBA JEJ PRISTANE» за підтримки міжнародного 

грантового проекту «Культурні зв’язки – культурна мобільність в 

прикордонному регіоні», майстер-класи з гончарства, виготовлення ляльок-

мотанок, лепбуку, писанкарства, прикрас із повітряного пластиліну, художні, 

декоративно-ужиткового спрямування, виготовлення новорічних ялинкових 

прикрас тощо. 

Проведено 2 відкриті екскурсії містом Перечин. Музей залучався до  

заходів, присвячених відзначенню 120-ї річниці з дня побудови хати 

«Лемківська садиба», розробив квест «Мій Перечин», узяв участь в конференції 

VІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи 

розвитку культурологічної науки» у місті Миколаїв.  

 

Виставкова робота: 

1. Одноденна виставка до Дня вчителя проведена у Будинку 

культури           м. Перечин.  

2. Виставка, присвячена російсько-українській війні, активну фазу 

якої було розпочато 24 лютого 2022 р.  

Масові заходи: 

1. Тематичні та оглядові екскурсії, екскурсії з дегустацією 

місцевих страв, квести для дітей. 

2. Тренінги за підтримки  БФ «Центр громадських ініціатив», м. 

Перечин (коворкінг-зона музею). 
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3. Щотижневі майстер-класи для дітей.  

4. Свято «Міжнародний день музею». 

5. Фольклорне свято «Вечорниці на Івана Купала» (за участі КЗ 

«Центр культури і дозвілля», колективів «Цімборки» та «Карічка»). 

6. Реконструкція лемківського весілля в етномузеї «Лемківська 

садиба»,         с. Зарічево (Проєкт «Етнотур: пізнай культуру прикордонних 

регіонів України та Польщі»). 

Науково – методична робота: 

1. Робота музею систематично  висвітлюється на сторінці 

музею у  Facebook та туристичних сайтах.  

2. Постійно проводиться робота з вивчення матеріальної та духовної 

культури, календарно-звичаєвої обрядовості, родинно-побутових свят нашого 

краю, збиральницька робота для  поповнення фондових зібрань предметами 

матеріальної та духовної культури Закарпаття.  

3. Протягом звітного періоду проводилися тематичні екскурсії для груп 

школярів та дітей з літніх таборів міста. 

4. За січень – грудень 2022 року музей відвідало  574 осіб, з них 

безкоштовні відвідувачі 331 особа,  учнівської молоді – 194 особи, дорослі – 

380 осіб. Для відвідувачів у музеї проведено 78 екскурсій, 17 майстер-класів.    

 

КЗ «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА» ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Бібліотеки громади – важливі елементи життя невеликих населених 

пунктів. Це своєрідні центри, які сприяють підвищенню рівня освіченості 

людей та їхній інформованості щодо змін усіх сфер життя.  

Мережа бібліотек  Перечинської громади складає: 4 сільських, 1 міську 

бібліотеку та 1 дитячу. Робота бібліотек спрямована на задоволення запитів 

читачів на книгу та інформацію, розширення функції бібліотек, підвищення 

ролі книги в житті людини, поєднуючи традиційні та нетрадиційні форми 

роботи. 

Показники роботи за 2022 рік: 
Бібліотеками громади обслуговується  1823 користувачів з них діти -493, 

ВПО- 69 осіб, яким видано 5530 книг та періодичних видань. Книжкові фонди 

на кінець звітного року становлять 50229 примірників. Важливою умовою 

формування позитивного іміджу бібліотечних закладів у суспільстві є 

встановлення взаєморозуміння, творчих відносин  бібліотек як з традиційними 

партнерами у сфері культури,  так і з іншими організаціями. Заклад та 

бібліотеки-філії нашої громади  тісно співпрацюють  клубами та будинками 

культури, загальноосвітніми школами. Виконуючи роль соціальних центрів 

сільських громад, публічна бібліотека бере активну участь у виборчих 

кампаніях, сільських зборах.   

Усі бібліотекарі працюють повний робочий день.  Так, усього за штатним 

розписом у КЗ « Публічна бібліотека»   працює  7 бібліотечних працівників. За 

освітою: 4 особи – з вищою освітою;   3 осіб  – мають базову вищу фахову 

освіту. 
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За 2022 рік у бібліотечний фонд КЗ «Публічна бібліотека надійшло 482 

примірники книг на суму: 70200.00 грн. 

В умовах воєнного стану, працівники комунального закладу «Публічна 

бібліотека»  намагаються бути ближче до кожного користувача. Бібліотеки 

пропонують скористатися широким спектром бібліотечно-інформаційних  

послуг, онлайн-послуг. У межах компетенції вжито невідкладних заходів щодо 

актуалізації фондів публічних бібліотек відповідно до рекомендацій з огляду на 

повномасштабну збройну агресію російської федерації проти України, введення 

воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, 

затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, та з метою захисту 

національних інтересів, національної безпеки, прав, свобод та законних 

інтересів громадян України, суспільства та держави.  

До ювілейних та пам’ятних дат у бібліотеках готуються книжкові 

виставки, тематичні перегляди літератури та проходять різні заходи: майстер-

класи, презентації книг, зустрічі з письменниками, перегляд фільмів до 

відзначення в Україні Дня Героїв Небесної Сотні, Дня пам'яті героїв Крут, 

відзначення Дня Конституції України, відзначення Дня Української 

Державності, Дня Незалежності України, Дня Державного Прапора України, 

Дня захисників і захисниць України, вшанування пам’яті жертв голодоморів в 

Україні та інших пам’ятних дат і подій в громаді. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В умовах воєнного стану  зусиллями всіх працівників бібліотеки 

проводились заходи з метою збереження фондів, їх впорядкування, очищення, 

розстановки, книгообміну, ремонту книг, підтримання санітарно-гігієнічного 

стану книгосховищ, ліквідації читацької заборгованості. 

Сьогодні Комунальний заклад «Публічна бібліотека» Перечинської міської 

ради проводить активну просвітницьку діяльність серед внутрішньо 

переміщених осіб. З початком російсько-української війни наше містечко стало 

прихистком для тих, кого не обійшло лихо війни. Бібліотеки стали центрами 

підтримки ВПО. 

Бібліотекарі  разом з працівниками комунального закладу «Центр культури 

та дозвілля» Перечинської міської ради, молодіжною радою громади 

https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100040885817603/?__cft__%5b0%5d=AZUUyPg0-2SGgaPaUpzVPJ9AP5nPeaaFBaW-R_1h91biPJiEl66JnVon4BVmvx5oVV-ic02SFalpP5cxk6rCqo4fH9cIHGvbUi73JKneeVyTBknfFvf9TeA_IUNuhnQrRUeqXfPQ8R0oYbiw48Px1EJkgqGmDNIiLVAZOXlALH28z_bIrrx8IaB9yLt4A8CJI4A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100040885817603/?__cft__%5b0%5d=AZUUyPg0-2SGgaPaUpzVPJ9AP5nPeaaFBaW-R_1h91biPJiEl66JnVon4BVmvx5oVV-ic02SFalpP5cxk6rCqo4fH9cIHGvbUi73JKneeVyTBknfFvf9TeA_IUNuhnQrRUeqXfPQ8R0oYbiw48Px1EJkgqGmDNIiLVAZOXlALH28z_bIrrx8IaB9yLt4A8CJI4A&__tn__=-%5dK-R
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приєднуються до акцій плетіння маскувальної  сітки для ЗСУ, збору і роздачі 

гуманітарної допомоги та  інших волонтерських заходів. 

Наразі всі бібліотеки ТГ активно допомагають військовим та ВПО, 

перетворилися у своєрідні хаби. «Книга не відійшла на другий план. А тільки 

доповнила ту роботу громадську і волонтерську, яку ведуть наші бібліотечні 

працівники».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За звітний період відділ отримав та опрацював 1480 документів.  

Надано листів, роз’яснень, відповідей 1441. 

Видано 467 наказів, із них: 

з основної діяльності - 62,  

кадрової роботи - 110,  

адміністративно-господарської роботи – 295. 
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Додаток 2 

 до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії  

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 649 

 

Звіт 

 КЗ «Центр культури і дозвілля»  

Перечинської міської ради за 2022рік 

 

Робота КЗ « Центр культури і дозвілля» Перечинської міської ради  

спрямована  на пошук та розробку інноваційних  форм   організації  культурно 

– дозвіллєвої діяльності, на підвищення  професійного рівня  аматорських  

творчих колективів, на задоволенням культурно-мистецьких потреб різних 

вікових категорій населення та втілення їх в культурно-дозвіллєву  діяльність, 

на охорону і збереження нематеріальної культурної спадщини, на сприяння 

розвитку та збереженню народних  художніх промислів, та всебічну підтримку 

народної творчості . 

 Штат Центру налічує 12 осіб в тому числі і завідуючі клубних установ, та 

директор сільського будинку культури . 

 КЗ «Центру культури і дозвілля» підпорядковуються клубні установи сіл  

Зарічево, Сімер , Сімерки, Ворочово (вакансія). 

 На території ТГ ведуть свою діяльність 4 аматорські колективи зі званням 

«народний», більшістю з них керують працівники центру та клубних установ, а 

саме :  

- народний аматорський фольклорний колектив «Цімборки» КЗ «Центр 

культури і дозвілля»,  керівник, методист КЗ «Центр КіД»- Ганна Мучичка;  

 

- народний аматорський фольклорно-етнографічний  ансамбль «Лемківчанка» 

будинку культури с. Зарічево, керівник, директор БК с.Зарічево- Марія 

Низовець; 

 

- народний аматорський вокальний ансамбль «Вербиченька» будинку 

культури с.Зарічево, керівник , директор БК с. Зарічево- Марія Магада; 

 

- народний аматорський оркестр народних інструментів КЗ «Центр культури і 

дозвілля», керівник- Олена Короленко. 

 

Окрім народних аматорських, у КЗ «Центр культури і дозвілля 

займаються також і такі гуртки, колективи, вокалісти та студії аматорської 

художньої творчості, якими керують працівники центру: 

- фольклорний ансамбль «Карічка», керівник - зав. відділом із основних видів 

діяльності центру Леся Магада; 

- гурток художнього слова під керівництвом керівника художнього «Центр 

КіД» Тетяна Кречко; 
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- студія музичного розвитку для дітей дошкільного та молодшого шкільного 

віку «Карамелька», керівник - зав. відділом із основних видів діяльності центру 

Леся Магада; 

- любительське об’єднання «Творча майстерня для дітей «Скриня», під 

керівництвом керівника художнього «Центр КіД» Тетяна Кречко; 

- солісти: Катерина Зелді, Олеся Рябінчак, Діана Лялько, Марк Гоєр; 

Загальна кількість учасників, які на даний момент займаються в «Центрі  

КіД» 92 осіб, як дорослих, так підлітків та дітей. 

В гуртках, колективах, любительських об’єднаннях аматорської художньої 

творчості клубних установ ТГ займається 188 учасник.  

Створені та працюють  такі клубні формування: 

 

БК с. Зарічово:  

- гурток художнього слова, керівник Н. Пиган; 

- Майстри народної творчості, що облікуються в сільському будинку культури :  

Гимбар І.Ю – лозоплетіння, Годованець Т.Й. -  гачкування, в’язання; 

Семенченко С. П. -  декупаж, розпис скла. 

Клубна установа с. Сімерки: 

- дитячий драматичний колектив,  керівник Т. Опаленик; 

- вокальний дитячий ансамбль «Сімерчаночка», керівник Т. Опаленик; 

- гурток художнього слова, керівник Т. Опаленик; 

- любительське обєднання: «Умілі руки» , керівник Т. Опаленик; 

Майстри народної творчості, що облікуються в сільському клубі: Данилич 

О.М. - вишивання; Лупич Т.М. - вишивання (); Цапик І. А. – вишивання, 

гачкування; Опаленик Т.С. - вишивання, в’язання; Грицак М.І. - вишивання, 

в’язання; Опаленик Т.Й. - бісероплетінням. Анічкіна Тетяна - лемківська 

вишивка. 

Клубна установа с. Сімер :  

- вокальний ансамбль , керівник Л. Ваган 

- вокальний ансамбль (дитячий) , керівник Л. Ваган 

- танцювальний колектив,  

- гурток художнього слова 

- любительське об’єднання:  «Умілі руки». 

Майстри народної творчості, що облікуються в сільському клубі : Пекар 

М.С. – вишивання; Керецман О.Ю. -  вишивання; Гирявець Б.Ю. – художник; 

Зизич І.Ю. – вироби з бісеру; Коваль О.М.  – вироби з бісеру. 

Також на території ТГ знаходиться 2 музеї.Краєзнавчий музей міста Перечин та 

народний етнографічний  музей «Лемківська садиба» Закарпатського музею 

народної архітектури і побуту с.Зарічево, з якими, працівники центру та 

клубних установ, постійно  співпрацюють. А також ведеться постійна співпраця 

з КЗ «Публічна бібліотека» Перечинської міської ради та її установами філіями. 

 

Культурно – дозвіллєва діяльність  
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«КЗ Центр культури дозвілля» та клубних установ 

Перечинської ТГ 

 
22.01.2022 р. - урочистості та концертна програма до Дня Соборності  України   

             
 
17. 02. 2022 р. – мітинг- реквієм до Дня пам̓яті Героїв Небесної Сотні 

 

              
  

04 . 03. 2022 р. -  майстер – клас  в творчій мастерні для дітей «Скриня» 

«Тонкощі декупажу» (для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб ) 
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08. 03.2022 р. - майстер – клас  в творчій мастерні для дітей «Скриня» до 

Міжнародного жіночого Дня «Листівка для матері» (для дітей з числа 

внутрішньо переміщених осіб ) 

    
 

09. 03. 2022 р. – майстер – клас «Ліплення з пластичного тіста» в творчій 

мастерні для дітей «Скриня» (для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб ) 

   
 

15. 03. 2022 р. -  концертна програма  «Творча підтримка» для внутрішньо 

переміщених осіб , за участі учнів КЗ «Перечинська школа мистецтв», аматорів 

сцени та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та майстер-клас  «Янгол 

охоронець для воїнів» 

  

 



 

186 
 

       

      
22. 03. 2022 р. – майстер - клас  «Орігамі»  в творчій мастерні для дітей 

«Скриня»  

(для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб ) 

      
 

05. 04. 2022 р. -  майстер -  клас  «Ляльки мотанки Кроличка та Янгол»  в 

творчій мастерні для дітей «Скриня»  (для дітей з числа внутрішньо 

переміщених осіб)  

       
 

19. 04. 2022 р. -  міні-виставка писанок та Великодніх атрибутів,  майстер – 

класи «Розпис писанки воском» від майстрині з БК Зарічево Марії Низовець та 

«Розмальовування керамічної писанки» від  художника Василя Бочковського 
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20 . 04. 2022 р. – майстер-клас в етнографічному музеї " Лемківська Садиба " зі 

створення "Кролички" в техніці «мотанка» ( в ході екскурсії для внутрішньо 

переміщених осіб , що проживають на території с. Зарічево) 

         
 

26. 04. 2022 р. -  -  майстер -  клас  «Розпис писанки воском»  в творчій мастерні 

для дітей «Скриня»  (для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб ) 

      

https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100065213432695/?__cft__%5b0%5d=AZUVMozGo0-paW6qRq5snPFm99fZfWnxvouTcq-s7RmzeEeglP8FOL2IO23Kohp3jhcRnJ_ZNyyWugXCl62wDQLO38ZIeweha_e3PRExXiRvydZykIxCC5FA5qbh-5ZrKujtNTVpZWVtIYEHImwIC5wnikJV4MxaJGiAMzPHdrtrSg1eE0WcKFe08jlkGFtVbU0&__tn__=-%5dK-R
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28.04. 2022 р. – творча  зустріч  підримки  внутрішнь о переміщених осіб з 

артистами Андріаною та Віктором Павликом ,  концертна програма аматорів 

сцени, учнів КЗ «Перечинська школа мистецтв» 

      м                     

      
 

03.05.2022 р. -   майстер клас «Морозиво з бісеру» в творчій мастерні для дітей 

«Скриня» (для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб) 

               
 

18.05.2022 р. – виставка робіт майстрів вишивання клубних установ громади в 

КЗ «Краєзнавчий музей» міста Перечин, майстер – клас з вишивання від 
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керівника художнього КЗ «Центр КіД Тетяни Кречко та завідуючої клубною 

установою с. Сімерки Тетяни Опаленик 

                
 

19.05.2022 р. –  концертна  програма  до Дня Вишиванки 

   

 
 

27.05. 2022 р. -  урочиста концертна програма до Дня міста Перечин 

      
 

28. 05. 2022 р. – творча програма для дітей  присвячена Дню міста  Перечин, 

майстер класи з гончарства, живопису та виготовлення ляльки-мотанки 

«Лелека» 
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01.06.2022 р. -  Концертна програма присвячена Дню захисту дітей  

     
 

03. 06. 2022 р. -   майстер-клас «Малювання у техніці грифонаж» в КЗ 

«Краєзнавчий музей міста Перечин» 

      
 

19. 06. 2022 р – творча програма «Подарунок  татові» присвячена Дню батька   
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28. 06. 2022 р. - до Дня Конституції України 

- патріотичний майстер-клас "Торцування" в Краєзнавчому музеї міста Перечин 

          
 

- благодійний міні- ярмарок  

                  
 

08. 07. 2022 р. -  майстер-клас «Мініатюрне родинне дерево» присвячене Дню 

родини 
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28.07.2022 – Відзначення Дня Української державності: 

- тематичний творчий вечір 

        
- майстер класи, аквагрим 

       
15. 08 – участь керівника художнього  Т. Кречко у «Вечурках в 

музеї» від КЗ «Краєзнавчий музей міста Перечин», проведення 

МК «Лялька мотанка «Зернянка»  
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18 . 08. 2022 – участь робіт керівника художнього  Тетяни Кречко у 

відкритті IV Всеукраїнської виставки "Натхненні лялькою", яка традиційно 

проходить з нагоди Дня незалежності України в Закарпатському музеї 

народної архітектури та побуту (м. Ужгород ) 

       
 
23.08.2022 – Відзначення Дня Державного прапора України на горі Гурка, 

за участі Закарпатського академічного Закарпатського народного хору ( 

кер. Н. Петій-Потапчук) 

 

 

 
 
24.08.2022 – Відзначення Дня незалежності України за участі Академічний 

камерний хор "Cantus" (керівник Еміл Сокач) та ансамбль народних 

інструментів "Музичний сувенір" (художні керівники Серій Нєвєров та 

Наталія Костенко) з м. Харків. 
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28.08.2022 –  участь працівників КЗ« Центру культури і дозвілля» , завідуючих 

клубних установ громади, учасників народного аматорського фольклорно – 

етнографічного ансамблю ”Лемківчанка» БК с. Зарічево в культурно – 

мистецькій акції ”Жива спадщина” в Закарпатському музеї народної архітектури 

і побуту в м. Ужгород, демонстрація елементу НКС "Традиції весільних 

вінкоплетин с. Зарічево" 

      

         
03.09.2022 –  участь у відкритті спортивного майданчика на вул. Марії 

Підгірянки 
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13. 09.2022 -  участь у відкритті виставки весільного одягу, атрибутики та 

світлин «ЗАМІЖЖЯ ЇЙ ЛИЧИТЬ / MӐRITIŞUE I SE POTRIVEŞTE / SVADBA 

JEJ PRISTANE», яка відбулася в рамках реалізації міжнародного грантового 

проєкту «Культурні зв’язки – культурна мобільність в прикордонному регіоні. 

HUSKROUA/ 17020/3.1/0040» працівників  КЗ «Центр КіД» , КЗ "Публічна 

бібліотека", директорка " Краєзнавчого музею м. Перечин" Маріанна Попович 

та завідувачка БК с.Зарічево Марія Низовець  

        

 
 

16 . 09.2022 – участь працівників центру у тренінгу «Стань творцем свого 

життя» 

 
 

19.10. 2022 -  участь у святкуванні  120 річниці  етнографічного  музею 

"Лемківська садиба" народного аматорського фольклорного колективу 

"Цімборки" (керівник Ганна Мучичка),  народного аматорського фольклорно- 
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етнографічного ансамблю "Лемківчанка" БК с. Зарічево (керівник Марія 

Низовець) та художника Василя Бочковського 

 
21.10.2022 –  участь керівника художнього  Т. Кречко майстер класі «Малюємо 

на осінніх листочках», від КЗ «Краєзнавчий музей міста Перечин»  

      
 

29.10. 2022 -  участь Народного аматорського фольклорного колективу 

"Цімборки" (керівник Ганна Мучичка) у благодійному Uzhhorod Magic Plants 

Market 

 
 

 
02. 11. 2022 – атестація колективів зі званням «народний»:  народного 

аматорського фольклорного колективу "Цімборки" (керівник Ганна Мучичка),  

народного аматорського фольклорно - етнографічного ансамблю "Лемківчанка" 

БК с. Зарічево (керівник Марія Низовець), народного вокального ансамблю 

«Вербиченька» БК с. Зарічево (керівник Марія Магада) , народного 

аматорського оркестру народних інструментів (кер. Олена Короленко) 
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21.11. 2022 -  акція плетіння маскувальної сітки та концертна 

програма до Дня Гідності і Свободи   

 

 
 

 
26.11.2022 - мітинг- реквієм в пам'ять про жертв голодомору в Україні 
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30.11. 2022 -  серія майстер-класів від «Творчої майстерні для дітей «Скриня» 

для гуртківців клубних установ сіл  Сімер, Ворочово, Зарічево, Сімерки 
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03.12.2022 р . - народний аматорський фольклорний колектив "Цімборки" КЗ "   

Центр культури і дозвілля" разом з творчою родиною Короленків та тріо 

"Рапсодія" Холмківської ТГ долучився до збору коштів на потреби наших 

військових в торговому центрі Дастор 

     
 

06.12.2022 р.  – урочиста концертна програма до  Дня Збройних сил України  

         

17.12.2022 р. – святкова інтермедія для дітей  "Зустріч із Святим Миколаєм"  
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20.12.2022 р. – новорічний ранок для учнів філії "Початкова школа" 

Перечинського ліцею 

     
 

23. 12. 2022 р. - майстер-клас з виготовлення ляльки –мотанки «Різвяний янгол» 

для педагогів ЗДО «Веселка від керівниці художньої КЗ «Центр культури і 

дозвілля» Тетяни Кречко 

        
 

 

26.12.2022 р. – дитячий ранок для дітей малозабезпечених та багатодітних 

сімей 
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28.12.2022 р. -  Благодійний новорічний концерт від студії музичного розвитку 

«Карамелька» 

                 
 

29.12.2022 р. – благоджійні щедрвання в організаціях міста Перечин (збір 

коштів на потреби ЗСУ)  від фольклорного ансамблю «Карічка» , кер. Леся 

Магада 

          
 
 Також  методистом Ганною Мучичка здійснено надання методичної та 

практичної допомоги кожному закладу культури клубного типу громади 

(щоквартально), які, в свою чергу, проводили репетиції гуртків та колективів, що 

облікуються в закладі та всі заплановані масові заходи, згідно річних та місячних 

планів роботи, а також брали участь у заходах, що проводились КЗ «Центр КіД».  
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Додаток 3 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 649 

 

Звіт 

Комунального закладу 

«Краєзнавчий музей міста Перечин» 

за 2022 рік 

 

Робота в Краєзнавчому музеї міста Перечин впродовж 2022 року була 

спрямована на благоустрій території музею, догляд за експозиціями музею та 

збереженню матеріальної спадщини і традицій краю. Для втілення цих завдань 

було проведено наступну роботу:  

 

І. Ремонтно - господарські роботи в музеї: 

Протягом року проводились  роботи з благоустрою території музею: 

-постійно проводилося відновлення ландшафту при музейної території – зрізані 

старі дерева, кущі; покіс та прибирання території; 

-систематично проводився огляд діючої музейної експозиції, в процесі якого 

виявлялися і усувалися проблемні питання. 

 

II. Участь у культурно-освітніх заходах 

1. Проведення тренінгів у музеї, круглих столів, семінарів та майстер класів.   

2. В рамках проекту «Розвиток подієвого туризму на базі місцевих 

культурних та історичних атракцій у співпраці між містами Нодьечед та 

Перечин» (за підтримки Програми транскордонного співробітництво 

Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна).  

3. Було взято участь у виставці «ЗАМІЖЖЯ ЇЙ ЛИЧИТЬ // MӐRITIŞUE I 

SE POTRIVEŞTE / SVADBA JEJ PRISTANE», що відбулась за підтримки 

міжнародного грантового проекту «Культурні зв’язки – культурна мобільність 

в прикордонному регіоні.  

4. Протягом року були проведені майстер-класи: з гончарства, виготовлення 

ляльок-мотанок, леп буку, писанкарства, прикрас з повітряного пластиліну, 

художні, декоративно-ужиткового направлення, виготовлення новорічних 

ялинкових прикрас.  

5. Проведення відкритих екскурсій містом Перечин. 

6. Участь в заходах присвячених святкуванню 120-річниці з дня побудови 

хати «Лемківська садиба». 

7. Розробка квесту «Мій Перечин».        

8. Поповнення основного та допоміжного фондів.  

9. Взято участь в конференції VІІI Міжнародної науково-практичної 

конференції «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки» м. 

Миколаїв.  
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III. Виставкова робота 

3. Одноденна виставка до Дня вчителя проведена у районному будинку 

культури м. Перечин.  

4. Виставка присвячена російсько-українській війні активна фазу якої було 

розпочато 24 лютого 2022р.  

 

IV. Масові заходи та міроприємства: 

7. Участь у масових заходах міста.  

8. Тематичні та оглядові екскурсії, екскурсії з дегустацією місцевих страв, 

квести для дітей. 

9. Тренінги за підтримки  БФ «Центр громадських ініціатив», м. Перечин 

(коворкінг-зона музею). 

10. Щотижневі майстер – класи для дітей.  

11. Свято «Міжнародний день музею». 

12. Фольклорне свято «Вечорниці на Івана Купала» ( за участі КЗ «Центр 

культури і дозвілля», колективів «Цімборки» та «Карічка»). 

13. Реконструкція лемківського весілля в етномузеї «Лемківська садиба», с. 

Зарічево (Проєкт «Етнотур: пізнай культуру прикордонних регіонів України та 

Польщі»). 

 

V. Науково – методична робота 

5. Робота музею постійно висвітлюється на сторінці музею у Facebook та 

туристичних сайтах.  

6. Постійно проводиться робота для вивчення матеріальної та духовної 

культури, календарно-звичаєвої обрядовості, родинно-побутових свят нашого 

краю, збиральницька робота для  поповнення фондових зібрань предметами 

матеріальної та духовної культури Закарпаття.  

7. Протягом звітного періоду проводилися тематичні екскурсії для груп 

школярів та дітей з літніх таборів міста. 

8. За січень – грудень 2022 року музей відвідало  574 осіб, з них 

безкоштовні відвідувачі 331 особа,  учнівської молоді – 194 особи, дорослі – 

380 осіби. Для відвідувачів у музеї проведено 78 екскурсій., 17 майстер класів. 
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Додаток 4 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 649 

 

Звіт КЗ «Публічна бібліотека»  

Перечинської міської ради за 2022 рік. 

 

В умовах воєнного стану, працівники комунального закладу «Публічна 

бібліотека»  намагаються бути ближче до кожного користувача. Бібліотеки 

пропонують скористатися широким спектром бібліотечно-інформаційних  

послуг, онлайн-послуг. Наразі всі бібліотеки ТГ активно допомагають 

військовим та ВПО, перетворилися у своєрідні хаби. "Книга не відійшла на 

другий план. А тільки доповнила ту роботу громадську і волонтерську, яку 

ведуть наші бібліотечні працівники". 

В цей бурхливий, неспокійний час, коли надворі шумно і метушливо – у 

бібліотеці спокій і затишок, що допомагає людям хоч трохи відпочити душею, 

відволіктися від тяжких думок. Працівники  публічної бібліотеки намагаються 

в повному обсязі задовольняти потреби усіх своїх користувачів. 

Як зняти стрес і заспокоїтися в цей важкий час для нашої країни? Як 

замінити негативні почуття позитивними? Як знайти потрібні слова, щоб 

заспокоїти власну дитину, чим її зайняти? Іноді все, що потрібно – просто 

прийти до бібліотеки. «Читаймо – і перемагаймо!». Під таким гаслом бібліотека 

працює в період війни, запрошуючи своїх читачів до бібліотеки. Тут можна 

почитати, пограти, поспілкуватись, забути про власні негаразди та покращити 

настрій, хоч на деякий час.  

Також бібліотека запрошує до бібліотеки юних читачів та дітей, які стали 

вимушеними переселенцями. Тут можна безкоштовно скористатися Інтернетом, 

почитати цікаві книжки, пограти в шашки та поскладати пазли, цікаво провести 

час.  

До ювілейних та пам’ятних дат оформлюються книжкові виставки, 

тематичні перегляди літератури та проходять різні заходи, майстер-класи, 

презентації книг, зустрічі з письменниками, перегляд фільмів тощо. 

В умовах воєнного стану  зусиллями всіх працівників бібліотеки 

проводились заходи з метою збереження фондів, їх впорядкування, очищення, 

розстановки, книгообміну, ремонту книг, підтримання санітарно-гігієнічного 

стану книгосховищ, ліквідації читацької заборгованості. 

В межах компетенції вжито невідкладних заходів щодо актуалізації фондів 

публічних бібліотек відповідно до рекомендацій. З огляду на повномасштабну 

збройну агресію російської федерації проти України, введення воєнного стану в 

Україні Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим 

Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, та з метою захисту національних 

інтересів, національної безпеки, прав, свобод та законних інтересів громадян 

України, суспільства та держави.  
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Також працівники КЗ "Публічна бібліотека" прийняли участь в онлайн 

школі "Безперервна бібліотечна освіта". Тема вебінару: "Актуалізація 

бібліотечних фондів у зв’язку зі збройною агресією росії проти України". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиційно в бібліотеці проводяться заходи до державних свят та 

історичних подій. В рамках заходів учасники переглядали відео-ролики, 

фільми, брали участь в інтерактивних іграх; до всіх заходів було оформлено 

тематичні книжкові виставки. 

До Дня Соборності України для користувачів бібліотеки  проведено відео-

перегляд «Акт злуки: відтворення історичної правди», з якого діти дізналися 

про  період історії України та оформлено книжкову виставку «22 січня – День 

Соборності України» 
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До відзначення в Україні дня пам'яті героїв Крут у бібліотеці подивилися 

пізнавальний фільм «Крути 1918», присвячений далеким подіям на невеликій 

станції Крути 29 січня 1918 року, оформлено тематичний перегляд літератури 

«В серцях людських , не згасла пам'ять». 

У  бібліотеці с. Сімер була підготовлена виставка пам’ять «Герої Крут живі 

у пам’яті нащадків». 

Виставка представляє події, які набули для українського народу 

символічного значення. Бій під Крутами став легендою, символом героїзму та 

жертовності молодого покоління в боротьбі за Незалежну Україну. 

З уроку історіі "Крути - волі народної дзвін", та відеоролика "Бій під 

Крутами"діти дізналися про ці страшні історичні події. 
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З нагоди відзначення Дня Конституції України у бібліотеці презентовано 

тематичну книжкову викладку "Конституція - основа всіх основ", біля якої юні 

користувачі ознайомились з історичними передумовами прийняття Основного 

Закону України, її статтями. Взяли участь у голосному читанні віршів під 

назвою «Для тебе, Україно! 

Бібліотекар ознайомила з книжковою виставкою "Закон, обов'язковий для 

всіх", де читачам була запропонована правознавча, історично-довідкова 

література. Виставка дає можливість зрозуміти, яким важливим і важким був 

процес створення власної Конституції. 

Допитливі читачі мали змогу пригадати значення символів України,дату 

створення Конституції та кількість її статей.  А також було проведено діалог з 

читачами"До Конституції - з повагою, до влади - з надією"з дільничним 

офіцером поліції.. 
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 З нагоди відзначення Дня Незалежності України, Дня Державного 

Прапора України  – являє собою біколор, що вперше з’явився у XVI столітті та 

використовувався козаками Війська Запорозького. Ми вшановуємо його 

багатовікову історію, відзначаючи 23 серпня.  

Цього року, в цей день спільно з КЗ «Центр культури і дозвілля» та 

жителями Перечинської ТГ прийняли участь в ході на гору Гурка, де височіє 

10-метровий хрест в кінці Хресної дороги, було окреслено 100-метровим 

прапором України! Оспівано молитвами та українськими народними піснями 

від Заслуженого академічного Закарпатського народного хору під керівництвом 

Наталії Петій-Потапчук. Пролунала також молитва за нашу Батьківщину, за її 

захисників і від настоятелів храмів міста. 

В бібліотеках КЗ «Публічна бібліотека» Перечинської міської ради було 

оформлено книжкові виставки: «Незалежність України в сучасному просторі», 

«Символи єдності нації», «Україна в музиці та живописі», «Ми – українці. 

Були. Є. Будемо!» . 
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14 жовтня в Україні відзначається День захисників і захисниць України, 

який нероздільно пов’язаний із розвитком українського війська та його 

військових традицій, встановлене Указом Президента України від 14 жовтня 

2014 року № 806, на вшанування мужності та героїзму захисників незалежності 

і територіальної цілісності нашої країни, самовідданості громадян, які 

присвятили своє життя служінню Українському народу, збереженню та 

розвитку національних військових традицій і звитяг; сприянню подальшому 

зміцненню патріотичного духу у суспільстві, посиленню суспільної уваги та 

турбот про захисників рідної землі. 

Цей день було обрано не випадково, бо саме 14 жовтня відзначається 

велике християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці. Українцям завжди 

була притаманна особлива любов, шанування і благоговіння перед святою 

Богородицею.  

День захисника – це день, присвячений пошані до минулих і нинішніх 

військових героїв України, які боролися за її свободу. Нове свято пов’язане з 

боротьбою в Україні між проурядовими елементами та проросійськими 

сепаратистськими бойовиками, яка зараз відбувається.  

З цієї нагоди в КЗ «Публічна бібліотека» м. Перечин організовано 

книжкову виставку «За Україну, за волю, за кращу долю…!», майстер-клас 

«Паперова майстерня» із виготовлення патріотичного оберегу-сувеніру «На 

долю!»  

В мережі інтернет було розміщено слайд-презентацію «14 жовтня – День 

українського козацтва та День захисника України»  
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Хрещення Київської Русі День Української Державності відзначається 28 

липня - у День Хрещення Київської Русі, коли вшановується пам’ять про 

видатного державотворця, святого рівноапостольного князя Київського 

Володимира Великого. 

З нагоди відзначення свята бібліотека підготувала тематичні полички 

"Україна - моя Батьківщина" та "Хрещення Русі: історія віків",біля яких було 

проведено історичний екскурс "Шлях крізь віки". 

Користувачі дізналися про історичний шлях державності, про державні 

символи України, про історію християнства та духовну культуру. А також була 

проведена вікторина "Державні символи України". 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Дня Героїв Небесної Сотні працівники бібліотеки спільно з КЗ «Центр 

культури і дозвілля» та працівниками інших державних установ  традиційно 
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проводять у скверику міста Перечин хвилину мовчання за полеглими на 

Євромайдані під час Революції Гідності. 

В бібліотеках громади   були оформлені книжкові виставки «Україна. 

Майдан. Шлях до свободи» та «20 лютого День Небесної Сотні» та пройшла 

тиха акція "Ангели пам'яті", на якій традиційно паперовими янголами 

вшановуються пам'ять про героїв України. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні 26 листопада 

працівники публічної бібліотеки презентували книжкові виставки, що 

висвітлюють трагедію  голодомору 1932-1933 років. 
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Щороку працівники бібліотеки   в перший день літа приєднуються до 

відзначення Міжнародного дня захисту дітей. Цього річ  свято організували для 

дітей у великому залі будинку культури. Бібліотекарі намагалися як 

найрізноманітніше розважити і підтримати дітей, адже в цей  день особливо 

гостро піднімається тема дитинства.  А діти в свою чергу виражали в своїх 

малюнках та віршах любов до Батьківщини. Сюжети малюнків різноманітні, 

яскраві та різнобарвні, і в кожному залишена часточка щирої дитячої душі.  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

14 лютого -  День Святого Валентина. День червоних сердець та цукерок. 

Хтось не приймає це свято, хтось скуповує червоні сердечка. Стрічки 

соціальних мереж яскравіють привітаннями, квітами та закликами дарувати 

книжки. Адже на цей день також припадає – Міжнародний день дарування 

книжок. Мета Міжнародного дня дарування книг – надихнути людей по всьому 

світу подарувати 14 лютого книгу: бібліотеці, другу, членам родини. 

Вважається, що в цей день мають об'єднатися і ті, хто дарує книги, і ті, хто 

прищеплює любов до читання. Адже книга – один із найцінніших винаходів 

людства, вона сіє правду, добро, любов; вона дасть нам відповіді на всі 

запитання і гарну пораду; навчить жити, любити і працювати заради щастя 

народу, заради самих себе і своїх рідних. 

 

 

 

       

 

         

 

 

 

 

 

Правова культура молоді в Україні залишається на стадії формування й 
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потребує цілеспрямованої діяльності з її становлення та активного розвитку. 

Метою правового виховання юнацтва та молоді є формування системи 

знань, переконань, мотивів, настанов та звичок соціально активної поведінки. 

Поширення правових знань в бібліотеці здійснюється шляхом проведення 

правових ігор, акцій, систематичного оновлення постійно діючої книжкової 

виставки «Бібліотека інформує», оформлення тематичних книжкових виставок 

«Інформація для внутрішньо переміщених осіб», «Децентралізація – коротко 

про головне»,  «Безпека в житті – життя в безпеці». 

День прав людини відзначають 10 грудня, 

саме цього дня 1948 року Генеральна Асамблея 

Організації Об'єднаних Націй ухвалила Загальну 

декларацію прав людини — документ, у якому 

проголосили невід'ємні права, притаманні кожній 

людині незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, 

мови, релігії, політичних чи інших переконань, 

національного чи соціального походження, 

майнового, станового або іншого становища 

Темі безпеки в інтернеті була присвячена 

зустріч з працівниками Ужгородського районного сектору № 2 філії Центру 

пробації в Закарпатській області адже безпека в інтернеті є важливою на 

сьогоднішній день як для дорослих, так і для молоді. 

З метою підвищення правової культури та обізнаності громадян, 

забезпечення рівного доступу до системи правосуддя та правової допомоги 

різних верств населення (учасники АТО та їхні сім’ї, діти, малозабезпечені 

сім’ї, ті над якими вчинене домашнє насильство ВПО та багато інших),  

визначення правових потреб населення КЗ «Публічна бібліотека» Перечинської 

міської ради співпрацює з  Перечинським бюро  безоплатної правової 

допомоги.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2014 році Бібліотека приєдналася до реалізації загальноукраїнського 

проекту «Бібліотеки як центри підтримки громади в умовах воєнної 

загрози: робота з внутрішньо переміщеними особами». 
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Сьогодні Комунальний заклад "Публічна бібліотека» Перечинської 

міської ради проводить активну просвітницьку діяльність серед 

внутрішньо переміщених осіб. З початком російсько-української війни 

наше містечко стало прихистком для тих, кого не обійшло стороною лихо. 

Місто приймає осіб, які були змушені залишити свої домівки та шукати 

прихистку в інших регіонах країни. В умовах війни людей, які потребують 

допомоги у зв’язку зі зміною місця проживання, стає дедалі більше, тому 

бібліотеки стали центрами підтримки ВПО. 
 

 

 

 

 

 

 

Бібліотерапія для ВПО. 

Якщо ви є завзятим читачем книг і відчуваєте, що вам потрібна підтримка 

у вирішенні питань психічного здоров’я, то вам слід вивчити бібліотерапію. 

Бібліотерапія - це читання конкретних текстів, щоб підтримати та допомогти 

вилікувати проблеми, які можуть виникнути у вашому житті. Якщо ви коли-

небудь читали книгу і відчували себе дуже пов’язаним з її повідомленням або 

відчуваєте, що вас перевозять в інше місце і час, коли читаєте, це може бути 

ідеальним видом терапії для вас. Науково підтверджено, що читання – потужна 

оздоровча процедура і в провідних клініках ввели новий метод лікування – 

бібліотерапію. 
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Популяризація  художньої літератури - один з основних напрямків 

діяльності публічних бібліотек,  це звичайна традиційна робота, яка 

проводиться постійно. 

На ознаменування дня народження генія українського слова Тараса 

Григоровича Шевченка  працівники бібліотеки  підготували ряд заходів, які 

знайомили користувачів із біографією, цікавими фактами із життя та творчості 

поета, історією написання відомих творів. Підготували тематичний перегляд 

літератури «Т.Г.Шевченко – геній українського народу» 

3 грудня 2022 року виповнюється 300 років від дня народження Григорія 

Сковороди – видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, 

музиканта, педагога. 

25 листопада 2022 року із неповнолітнім підобліковим  Ужгородського 

районного сектору № 2 філії Центру пробації в Закарпатській області в 

комунальному закладі Публічна бібліотека Перечинської міської ради було 

проведено тематичний захід приурочений 300-річчю від дня народження 

Григорія Сковороди.  

Метою заходу було вшанування й осмислення інтелектуального надбання 

Григорія Сковороди, вивчення спадщини філософа як скарбниці національної 

культури, розвиток і виховання у сучасників і нащадків історичної пам'яті й 

ідентичності, залучення широких мистецьких і громадських кіл до 

популяризації думок видатного українського філософа-митця. Оформлено 

книжкову виставку «Григорій Сковорода – філософ Духу і Серця», прийняли 

участь у соціологічному опитуванні «Світ ловив мене, та не впіймав…» (до 300-

річчя з дня народження Г.С. Сковороди, яке проводить державна бібліотека 

України для юнацтва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 листопада в бібліотеці відбулась дуже  цікава зустріч з українською 

письменницею, авторкою найкращого роману на воєнну тематику 2021 року  

від міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова" Людмилою 

Охріменко. Роман, що його презентувала пані Людмила, має  назву "Оскар" . 

Це була неймовірна година. Уявіть : бібліотека, напівтемрява, через 

планове відключення електроенергії та хмарну погоду, свічки, що додають 

приємної атмосфери, цікава розповідь письменниці і зачарована  аудиторія. 

Пані Людмила настільки  захопливо розповідала  про кожен твір, який 
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написала, що за годину в читальному залі можна було почути тільки як тихо 

цокає настінний годинник. 

Наскрізною темою її творів, та  розмови сьогодні, була жінка. І не просто 

жінка , а жінка України, її краса, щирість, турбота,  обов'язки, переживання та 

почування; жінка в час війни, жінка, що намагається зрозуміти себе й 

оточуючих.  

Пані Людмила кримчанка, що проживала у Харкові , але з початком війни 

виїхала до Львова, а зараз проживає і, продовжує писати, в Ужгороді. 

З 2014 року займається волонтерством, тому багато спілкується з військовими, 

а всі кошти виручені за власні книги віддає на потреби ЗСУ. 

На сьогодні письменниця видала 5 романів і 1 оповідання. Цього року 

готує до друку дві книжки, а інші, за словами авторки - в черзі в її голові.  

Але "Оскар"  не про жінку.  З жінкою була пов'язана тільки розповідь про 

написання роману і цією жінкою була сама пані Людмила. 

Головний герой книжки  розвідник, який в 2015 році, після Дебальцевого 

котла, потрапив у полон до російських окупантів. Він звернувся до 

письменниці через соціальні мережі і попросив написати про нього книжку.  

За словами авторки вона намагалася зрозуміти чоловіка , який став 

прототипом головного героя. Вивчала  культуру національності до якої він 

належав, рід його діяльності, особливості професії та багато чого іншого, щоб 

максимально наблизитись і передати все, про що він просив та все, про що 

мовчав.  

Ви також зможете дізнатись його історію, адже від сьогодні  зможете взяти 

книжку Людмили Охріменко "Оскар" в нашій бібліотеці. 
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8 серпня в приміщенні будинку культури відбулося літературне читання в 

рамках проєкту Українського ПЕН "Мереживо,    започаткований Українським 

ПЕН у 2019 році. Тоді ж відбулось одразу два сезони проєкту й українські 

письменники відвідали 19 містечок у 9 регіонах України. Поспілкувалися з 

читачами письменниці Юлія Стахівська (Буча) та Анастасія Левкова (Львів). 

Модераторка заходів – Марія Титаренко (Львів). 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краєзнавство – це безцінна скарбниця історичного досвіду багатьох 

поколінь. Воно є своєрідним містком, який поєднує покоління минулі з 

поколіннями сьогоднішніми і прийдешніми. Саме краєзнавча робота посідає 

важливе місце в діяльності бібліотеки. Наша бібліотека своїми заходами 

прищеплює інтерес до історії, намагається зацікавити літературою, викликати 

любов до мистецтва, підвищувати культурний рівень. 

Бібліотекар с.Сімер провела народознавчий урок "Легенди мого краю". 

У ніч із 6 на 7 липня в Україні відзначають свято Івана Хрестителя. 

Це магічне свято прийшло до нас з глибини віків. Воно поєднало у собі давні 

язичницькі традиції та християнські вірування. В уявленнях наших предків це 
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свято символізувало шлюб Сонця і Води. Це чи не єдиний старовинний 

язичницький обряд, який дійшов до нас майже без змін. 

Купайло символізує поклоніння природі, сонцю, травам і воді. Веселе 

народне свято під час якого було заведено розпалювати багаття, купатися в 

річці, збирати трави й шукати магічну квітку папороті. Давні традиції 

Купальської ночі підтримуються і до сьогодні. 

І ми з нашими користувачами бібліотеки читали легенду Леоніда Павленко 

"Коли папороть цвіте". Так як головна інтрига на Івана Хрестителя –пошуки 

папороті, яка цвіте тільки в цю ніч. Містична квітка обіцяє щасливчику, який її 

відшукає, удачу і щастя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цього року працівники бібліотеки започаткували серію щомісячних 

публікацій «Літературний диліжанс по творчості Івана Козака» - нашого 

земляка, письменника краю. 

Іван Козак – талановитий поет, драматург, художник і публіцист, 

порадував нас ще однією (надіємось не останньою) книгою «Передзвін», що 

вийшла у видавництві КП «Ужгородська друкарня" 2021 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожна творча зустріч – це теплота спілкування, радість від занурення у 

цілющі джерела слова, яке єднає всіх спраглих, що прагнуть до творчих 

пошуків. 
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В  бібліотеці села с.Сімер часто проводять зустрічі з письменниками 

нашого краю. Відбулась презентація народження нового письменника, нашого 

земляка - Івана Корпанця, у світ вийшла його перша книга «Апостол каменю».  

Книга, яка захоплює читанням від першої сторінки, в ній вдало поєднано 

милозвучну українську мову і закарпатський діалект, чудові пейзажі природи. 

Ця зустріч зібрала велику аудиторію слухачів: друзів, знайомих, колег автора і 

просто поціновувачів друкованого слова. Презентувати книгу приїхало багато 

відомих людей нашого краю.. 

Також під час зутрічі в нашу бібліотеку подарували книги письменник Іван 

Ребрик, засновник першого недержавного видавництва "Гражда", видавець 

книги «Апостол каменю».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Відбулася захоплююча, цікава та пізнавальна зустріч з поетесою нашого 

краю Світланою Червеняк. 

Світлану Червеняк вітали з поетичним дебютом збірки "Солодка тиші 

мить", а вже сьогодні вона іде до читачів зі своєю другою поетичною збіркою 

"Заходьте до мене".  

У її творах, незважаючи на нинішні драматичні воєнні події, 

непередбачувані ситуації та негаразди, живе віра у правду, добро і 
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справедливість. Черпаючи теми з життєдайних джерел рідної Перечинщини, 

вона не оминає загальнолюдські проблеми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вже стало гарною традицією у бібліотеках Перечинської ТГ в переддень 

Великодніх свят проводити майстер-класи для дітей. 

Великдень - це свято, яке всі ми любимо з дитинства, воно завжди 

освячене сонцем, тепле, як свіжа паска, і яскраве, як крашанки в кошику.  

Ведуча-оповідачка Тетяна Богданівна Кречко розповіла про великоднє 

свято, діти подивилися презентацію про техніки, якими здавна український 

народ прикрашав писанки, орнаменти і що вони означають. Активно 

відгадували загадки, пов’язані з традиціями, звичаями великодніх свят і за це 

отримали подарунки. 
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Український Різдвяний Рай, де всі нарешті вдома і всі одне одному 

колядують, де всюди світло й затишно, а з димарів в’ються дими, єднаючи небо 

й землю… 

В бібліотеці на зустрічі клубу "Посиденьки" також колядували натхненно 

та щедрували завзято — на радість добрим людям і самим собі, а також 

згадувались забуті традиції Різдва та маловідомі обряди на Святвечір.   

Українці здавна дуже ретельно готувались до Святого вечора та Різдва. 

Люди вважали, що саме ці дні є початком нового господарського року. Тому у 

переддень Різдва було прийнято виконувати низку обов’язкових обрядів, які б, 

за повір’ям, мали забезпечити щастя, мир та багатство усій родині. Ці обряди 

так довго передавались з покоління у покоління, що багато хто й забув їхнє 

значення. Також працівники бібліотек Перечинської ТГ є учасницями 

фольклорних колективів «Цімборки», «Карічка» та «Вербиченька». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівники бібліотечних закладів  територіальної громади  організували 

акцію  «Одягни вишиванку, Україно моя!» до Дня вишиванки та Дня 

української хустки. 
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21 лютого представники всіх націй і народностей світу відзначають 

Міжнародний день рідної мови. Свято було започатковано в листопаді 1999 

року на тридцятій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі. 

Для усіх бажаючих та тих, хто прагне удосконалювати свої знання з рідної 

мови, КЗ «Публічна бібліотека» м. Перечин  презентувала тематичну книжкову 

викладку «Мова солов’їна, мова колискова, Рідного народу і моїх батьків» . 

Мова – духовний скарб нації. Тож давайте не забувати, що збереження 

мови не просто залежить від кожного з нас, а є нашим обов’язком, своєрідним 

внеском у збереження національної культурної спадщини.  

Тому закликаємо усіх – бережіть рідну мову! 
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Руки творчих працівників завжди знайдуть собі роботу і, навіть, за 

відсутності в закладі електроенергії без діла ніхто не сидить.  

Тим більше, що наші руки зараз потрібні Збройним Силам України, які 

віддають в зоні бойових дій все найцінніше - здоров'я й життя.  

Тож донатимо на ЗСУ, допомагаємо чим і як можемо, а в понеділок плетемо 

маскувальну сітку.  

Разом до перемоги буде швидше й ефективніше! 

Бібліотекарі  разом з працівниками Комунальний заклад " Центр культури та 

дозвілля" Перечинської міської ради, молодіжною радою  громади приєдналася 

до акції плетіння маскувальної  сітки для ЗСУ в День Гідності та Свободи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акція – як засіб залучення до читання та підвищення іміджу бібліотек 

 

Ось такі невеличкі подаруночки для дітей Сходу України відправляємо від 

бібліотеки села Ворочево та її користувачів. Дітки намалювали патріотичні 

малюнки та передають свої вітання і мрії ровесникам на Сході.  

 

 

 

 

 

 

 

У КЗ «Публічна бібліотека» Перечинської міської ради стартувала 

благодійна акція Національного банку "Смілива гривня". 

Протягом наступних трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет 

номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів буде 

перерахована на потреби Збройних Сил України. 

Кошти- монетки можна заносити у відділення ощадбанку м.Перечин та у 

бібліотеку м. Перечин. 

Працівники бібліотеки м. Перечин провели вуличне опитування "Як часто ви 

відвідуєте бібліотеку та будинок культури у вашому населеному пункті?" 

https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100040885817603/?__cft__%5b0%5d=AZUUyPg0-2SGgaPaUpzVPJ9AP5nPeaaFBaW-R_1h91biPJiEl66JnVon4BVmvx5oVV-ic02SFalpP5cxk6rCqo4fH9cIHGvbUi73JKneeVyTBknfFvf9TeA_IUNuhnQrRUeqXfPQ8R0oYbiw48Px1EJkgqGmDNIiLVAZOXlALH28z_bIrrx8IaB9yLt4A8CJI4A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100040885817603/?__cft__%5b0%5d=AZUUyPg0-2SGgaPaUpzVPJ9AP5nPeaaFBaW-R_1h91biPJiEl66JnVon4BVmvx5oVV-ic02SFalpP5cxk6rCqo4fH9cIHGvbUi73JKneeVyTBknfFvf9TeA_IUNuhnQrRUeqXfPQ8R0oYbiw48Px1EJkgqGmDNIiLVAZOXlALH28z_bIrrx8IaB9yLt4A8CJI4A&__tn__=-%5dK-R
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Ось такі приємні подарунки від користувачів бібліотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

225 
 

Не знаєте чим зайняти дітей на канікулах? Відправте їх у бібліотеку!Бібліотека 

зробить ваші канікули цікавими, пізнавальними і незабутніми. Знайомство та 

Екскурсії по бібліотеці. Драйвові канікули. Ігри та фільми. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На соціальній сторінці бібліотеки у Facebook постійно викладаються 

матеріали та багато іншої інформації, яка підтримає кожного в цей непростий 

час.  
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Додаток 5 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 649 

 

Звіт про роботу відділу охорони здоров’я,  

соціального захисту населення Перечинської міської ради  

за 2022 рік 

 

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією 

місцевого самоврядування, міжнародними договорами та правовими актами, 

ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»та іншими законами України з питань організації діяльності 

органів місцевого самоврядування, у сфері соціального захисту населення,  

постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, 

постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради і 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Статутом та іншими 

нормативними актами. У грудні 2021 року до установчих документів відділу 

були внесені зміни та викладено СТАТУТ у новій редакції, а саме – відділ 

охорони здоров’я, соціального захисту населення Перечинської міської ради 

відповідно до РІШЕННЯ сесії Перечинської міської ради від 15 грудня 2021 

року №415, тому з 01.01.2022 року відділ називається - відділ охорони здоров’я, 

соціального захисту населення Перечинської міської ради. 

2022 рік став роком викликів всій Україні. У зв’язку з військовою 

агресією російської федерації проти України посилалася роль соціального 

захисту жителів громади та тимчасово переміщених осіб. З початку військової 

агресії Перечинська міська територіальна громада прийняла біля 5000 осіб.  

Відповідно до Розпорядження Перечинського міського голови від 

25.02.2022року №39/09-05 створено «Кол-центр та центр гуманітарної 

допомоги» з 25 лютого 2022 року, який функціонує по сьогоднішній день, 

розміщений за адресою – м. Перечин, вул. Ужгородська – приміщення 

«Будинку культури». Координатором та керівником визначено директора 

Центру «Культури і дозвілля Перечинської міської ради»  - Годованого 

Миколу Володимировича (к.т.0509179945). 

Основні завдання та напрямки роботи гуманітарного штабу полягають у 

координації роботи, прийому, облік та видачі гуманітарної допомоги.  

Визначаються потреби шляхом опитування базових потреб громадян, які 

звертаються за гуманітарною допомогою. Основні потреби: продукти 

харчування; одяг; миючі засоби; засоби гігієни. 

Завдання кол-центру це облік внутрішньо переміщених осіб, які  прибули на 

територію громади – їх облік, поселення на проживання у комунальні заклади 

та установи. У колцентрі діє постійно діюча гаряча лінія та реєстрація 
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громадян, які прибули до Перечинської територіальної громади. Створено 

також телеграм канал – «ПЕРЕЧИН.Воєнний стан», група у вайбері, та НАШ 

ПЕРЕЧИН. 

Фінансування роботи центру гуманітарної допомоги не здійснювалося. 

Перечинська територіальна громада співпрацює з такими громадськими та 

благодійними організаціями: 

«Датська допомога сходу» 

Баварська община 

Спілка «Допомога Україні» 

ГО «Якість життя» 

Stabilization Support Services 

А також відповідно до угод про співпрацю з містами-побратимами: 

Гуменне - Словаччина 

Собранці – Словаччина 

Глогув-Малопольський - Польща 

Лежайськ - Польща 

Дрієніца - Словаччина 

Нодьечед - Угорщина 

Мортф’ю - Угорщина 

Світави - Чехія 

Крива Паланка – Північна Македонія 

Рускі Керстур - Сербія 

Спішське Подградьє - Словаччина 

Каманча - Польща 

 

Центром гуманітарної допомоги надається така допомога – продукти 

харчування, одяг, взуття, засоби гігієни, миючі засоби, медичне устаткування та 

медикаменти безпосередньо у центрі та у місцях компактного проживання 

внутрішньо переміщених осіб. 

 На базі нижчезазначених закладів створено пункти тимчасового 

проживання для внутрішньо переміщених осіб: 

Обласний соціальний центр “Матері і дитини»; 

Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

Перечинський професійний ліцей – гуртожиток 

Ліцей –школа-інтернат 

Ліцей – початкова школа 

ЗДО «Веселка» 

Група «Бджілка» 

ЗДО «Теремок» 

ЗДО – Сімер, Сімерки, Ворочово, Зарічово, 

ФАП – Ворочово, Сімер, 

КП «Комунальник» 

ДОЗ «Барвінок» 
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Забезпечено медичне обслуговування переселенців по програмі «Лікарі без 

кордонів», медичне братство МЕДІКОМ (обстеження, медичне 

транспортування хворих, лікування в Чехії), а також повне медичне 

забезпечення послугами комунальними закладами первинного і вторинного 

рівня Перечинської міської ради. 

Функції соціального захисту населення Перечинської територіальної 

громади покладено на відділ охорони здоров’я, соціального захисту населення 

Перечинської міської ради.  Протягом 2022 року роботу відділу в повній мірі 

забезпечили 4 спеціалісти – начальник відділу, головний бухгалтер та  2 

спеціалісти із питань соціального захисту населення, один з яких був 

прийнятий на роботу у листопаді місяці 2022 року (функціональні обов’язки 

якого передбачають вирішення пророблених питань внутрішньо переміщених 

осіб). 

Вищезазначеним відділом організовано надання адміністративних послуг 

соціального характеру та впроваджено Програмний комплекс «Інтегрована 

інформаційна система «СОЦІАЛЬНА ГРОМАДА». 

З 01.01.2021 року розпочато роботу в ПК «Соціальна громада». Підключено до 

Програмного комплексу 2 робочі місця безпосередньо у відділі охорони 

здоров’я, соціального захисту населення Перечинської міської ради. Однак, 

ситуація в Україні, що сталася у зв’язку з військовою агресією російської 

федерації внесла свої корективи у роботу відділу. До громади почали 

прибувати тимчасово переселені особи, яким відповідно до чинного 

законодавства треба було надавати статус внутрішньо переміщених осіб. Тому 

до ПК «Соціальна громада» було підключено ще 7 робочих місць, а саме – 3 у 

центрі надання адміністративних послуг, 4 у старостатах сіл (Зарічово, Сімер, 

Сімерки, Ворочово). Прийом заяв та документів здійснюється відповідно до 

чинного законодавства. У 2022 році за оформленням різних видів соціального 

забезпечення звернулося 3776 осіб, в тому числі: 

1873 для отримання статусу внутрішньо переміщених осіб 

1728 для оформлення соціальних допомог 

61 для оформлення пільг 

114 для оформлення субсидії 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 року 

№1035 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» з 

01 березня 2021 року прийом заяв та документів здійснюється виключно з 

формуванням електронної справи через програмний комплекс. Всі інші заяви та 

звернення громадян (що не передбачені ПК «Соціальна громада») реєструються 

та передаються до органу призначення соціальних виплат згідно «РЕЄСТРУ 

передання прийнятих документів щодо призначення усіх видів соціальної 

допомоги» (Додаток 1-1 до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення 

особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги (пункт 1.4 глави 

1)), що передбачені НАКАЗОМ Міністерства праці та соціальної політики 

України 19.09.2006 року №345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної 

допомоги». 
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Значну увагу приділено такій категорії осіб – як сім’ї 

військовослужбовців. Спільно з благодійними фондами організовано 

продуктові набори до Великодніх свят для 95 сімей військовослужбовців, до 

відзначення Дня Перечина - 115 , до різдвяних свят -   311. Формуються списки 

військовослужбовців, які поранені та перебувають на лікуванні та реабілітації. 

Відділ охорони здоров’я, соціального захисту населення  Перечинської 

міської ради є розпорядником коштів для КНП «Центр первинної медико 

санітарної допомоги Перечинської міської ради», КНП «Перечинська лікарня» 

Перечинської міської ради Закарпатської області та комунального закладу 

«Центр надання соціальних послуг» Перечинської міської ради. 

 Відповідно до Статуту на відділ також покладено повноваження щодо 

влаштування людей у інтернатні установи відповідно до медичних показань. У 

2022 році було попередньо сформовано 2 пакети документів на влаштування до 

будинку-інтернату за медичними показаннями (1 особа буде влаштована до 

Виноградівського геріатричного пансіонату та 1 особа на жаль померла). 

У підпорядкуванні відділу знаходиться комунальний заклад «Центр 

надання соціальних послуг Перечинської ТГ». 

«Добро завжди повертається» – у цьому щиро переконані працівники 

комунального закладу центру надання соціальних послуг. А ще просто знаємо, 

що ми всі у величезному боргу перед старшим поколінням за те, що у свій час 

зробили для нас, для розвитку і процвітання громади, району, держави, за те, 

що, не рахуючись з силами і часом, виконували поставленні завдання. Ця 

філософія добра і допомагає колективу успішно працювати і розвиватись. 

Робота центру надання соціальних послуг  спрямована на надання  

соціальних послуг  громадянам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і  потребують  сторонньої допомоги.  

Основними завданнями центру надання соціальних послуг є: 

– виявлення громадян, які мають право на обслуговування, формування 

електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх 

індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг; 

– забезпечення якісного надання соціальних послуг; 

– установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх 

форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує 

центр надання соціальних послуг з метою сприяння в наданні соціальних 

послуг громадянам. 

Центр забезпечує надання соціальних послуг громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, які досягли 18-річного віку, громадянам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим сім’ям, 

одиноким та немічним особам, які потребують сторонньої допомоги за місцем 

проживання. На обліку в комунальному   закладі у 2022 році перебувало та 

обслуговувалось 463 особи, з яких:  

- 34 особам забезпечено надання послуги «догляд вдома» 

- 186 особам надання натуральної допомоги 

- 257 особам ВПО надання натуральної допомоги 
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- 20 особам надання соціальних послуг, що перебувають у складних 

життєвих обставинах 

Центр в своїй діяльності дотримуються принципу адресності та 

індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору 

отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності,   

комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, 

законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, етичних 

норм і правил. 

Комунальний заклад  «Центр надання соціальних послуг Перечинської ТГ» 

співпрацює з громадськими організаціями та релігійною громадою:  

- БФ «Фонд Фреда в Україні»; 

- «Marsy Farm»; 

- «Карітас»; 

-«Дім милосердя» 

- ЗОБФ «Співчуття»; 

- релігійні громади – римо-католицької, греко-католиької та провославної. 

На протязі року комунальним закладом «Центром надання соціальних послуг» 

за підтримки «Дому милосердя», римо-католицької церкви організовано 

харчування для 25 осіб щоденно. В цілому надано заморожених обідів  на суму 

54639 грн. Для осіб, що проживають в населених пунктах Перечинської 

громади с. Зарічово, с. Ворочово, с. Сімер, с. Сімерки  та міста Перечин 

завозилися заморожені обіди 3-5 рази на місяць (до початку військових дій). 

Працівниками закладу постійно надається допомога в оформленні всіх 

необхідних документів, платіжних доручень, субсидій, оформлення лікарських 

карток для осіб, які перебувають на обліку в комунальному закладі, та інших 

необхідних послуг, у тому числі похоронних. Організовано поховання 3 осіб 

соціально-вразливих категорій (2 особи з числа ВПО).  

На жаль відсутність приміщення є головного перешкодою для 

підвищення рівня та кількості надання соціальних послуг громадянам.  

 Окремо хочеться зупинитися на такому важливому напрямку роботи як – 

охорона здоров’я. Проаналізовано питання щодо виконання завдань, 

встановлених документами вищих органів виконавчої влади і своїми власними, 

та щодо ефективності діяльності  і стану дотримання ними вимог нормативно-

правових актів, що регламентують їх діяльність. 

Основними завданнями відділу охорони здоров’я є: 

- забезпечення реалізації державної та місцевої політики в галузі охорони 

здоров’я; 

- прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного 

забезпечення населення медико-санітарною допомогою; 

- здійснення заходів,  спрямованих на  запобігання інфекційним 

захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію; 

- організація надання медико-санітарної допомоги населенню. 

- забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, 

державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження 

навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя 
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населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі 

охорони здоров’я, вимог Державної   фармакопеї,   стандартів   медичного   

обслуговування, медичних матеріалів і технологій. 

 

Значна увага приділяється пільговим категоріям населення. Працює 

Державна програма «Доступні ліки» в тому числі для хворих на цукровий та 

нецукровий діабет, які безкоштовно забезпечують ліками хворих на серцево-

судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет. Відділом 

охорони здоров’я були розроблені місцеві медичні програми, а саме: 

- На лікування орфанних захворювань – 99854,80грн 

- На лікування онкології та її віддалених наслідків – 245451,59грн 

- На гемодіаліз – 143775,33грн 

- На лікування епілепсії – 58665,21грн 

- На лікування окремих категорій населення громади – 

97047,67грн 

Програма забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення  для 

лікування хворих які перебувають на гемодіалізі, онкохворих, хворих на 

епілепсію. 
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Додаток6 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 649 

 

Підсумки роботи 

КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради 

за 2022 рік в порівнянні з 2021  роком 
 

Робота закладу спрямована на удосконалення надання медичної допомоги 

населенню, покращення матеріально-технічної бази, раціональне використання 

фінансових ресурсів.  

Договір з НСЗУ КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради 

Закарпатської області на 2022 рік заключила по 11–ти пакетах надання 

медичної допомоги: 

Профілактика,діагностика спостереження та лікуванн  в амбулаторних умовах 

(пакет 9) 

Медична допомога при пологах (пакет 7) 

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 

(пакет 4) 

Хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах (пакет 3) 

Ведення вагітності в амбулаторних умовах (пакет 35) 

Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах (пакет 34) 

Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та 

підозрою на ВІЛ) (пакет 21) 

Езофагогастродуоденоскопія    (пакет 12) 

Колоноскопія    (пакет 13)  

Мобільна паліативна  медична допомога в дорослим і дітям (пакет 24) 

Хірургічні операції дорослим та дітям в  умовах стаціонаруодног дня  (пакет 

47) 

            Для порівняння  у 2021  році договір з НСЗУ  -  було  підписано по 7 –ми  

пакетах.  

Медична допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах (пакет 9) 

Медична допомога при пологах (пакет 7)   

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 

(пакет 4) 

Хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах (пакет 3) 

Ведення вагітності в амбулаторних умовах (пакет 35) 

Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах (пакет 34) 

Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та 

підозрою на ВІЛ) (пакет 21) 

         Дохідна частина  КНП «Перечинська лікарня» за  2022 рік : 

         Протягом 2022 року доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) за коштами, одержаними від НСЗУ надійшло в обсязі 43267,5 

тис. грн., порівняно з 2021 роком більше на  16337,2   тис.грн.,  або на 160,6 %.  
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          Надходження з міського бюджету за 2022 рік становлять 8416,1  тис.грн.  

В тому числі на оплату енергоносіїв та інших поточних видатків            

(придбання матеріалів і послуг (крім комунальних)  -  3707,9 тис.грн., на 

цільове фінансування по капітальних видатках - 4708,2 тис.грн, що більше 

порівняно з 2021 роком  на  3867,3 тис. грн., або  у 5,6 разів.   

          Інших доходів від операційної діяльності (за проведені медичні огляди та 

інші надходження) отримано в обсязі 609,5 тис.грн., від відшкодування 

комунальних послуг суборендарями надійшло 598,7 тис.грн., що зменшило 

витрачання коштів міського бюджету.   

           

          Витрати КНП «Перечинська лікарня» у 2022 році становили: 

- на заробітну плату –  27260,6 тис.грн., порівняно з 2021 роком зросли 

на 141,8  % , 

- на нарахування на оплату праці – 5738,1 тис.грн., або на 137,6 % 

більше проти минулого року, 

-    на придбання предметів, матеріалів та інвентаря використано – 367,2 

тис.грн.,   

- на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2007,7 тис.грн., 

- на продукти харчування – 288,1 тис.грн. , 

- на паливно-мастильні матеріали та тверде паливо (дрова) – 1060,2 

тис.грн, з них за кошти міського бюджету - 869,0 тис.грн., 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (за рахунок коштів 

міського бюджету)  використано 2568,5 тис. грн.,  

- на оплату послуг (крім комунальних) –917,0 тис.грн., 

- інші  видатки –  68,3 тис.грн. 

         Протягом  2022 року   матеріально – технічна база КНП «Перечинська 

лікарня» Перечинської міської ради  значно покращилася. Завдяки грамотному 

керівництву  та раціональному розприділенні коштів було  оновлено медичне 

обладнення та закуплено дороговартісну апаратуру, потреба  в якій   була 

впродовж останніх років. 

         На протязі 2022 року за кошти НСЗУ КНП «Перечинська лікарня» 

Перечинської міської ради придбано медичного обладнання на загальну суму 

4432,3 тис.грн.  

 - два аналізатори  ( біохімічний та гематологічний) для клініко-діагностичної 

лабораторії; 

 - рентген-діагностичний комплекс на 2 робочі місця з цифровим безпровідним 

детектором, 

- електродерматом для нарощування шкіри та насос вакуумний для 

хірургічного відділення; 

- монітор пацієнта у пологове відділення  

- монітор пацієнта у хірургічне відділення  

- датчик  для серця  ( для   проведення  ЕХО) 

- насос вакуумний  у пологове відділення   

- центрифугу  для клініко-діагностичної лабораторії;  
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-  стерилізатор;  

- два  холодильники для клініко-діагностичної лабораторії   та дитячого 

відділення; 

- один комп’ютер, один монітор  та іншу  необхідну для  роботи побутову та 

орг техніку .   
У закладі наявний гастродуоденоскоп та колоноскоп на підставі договору 

оренди, заключеного між КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради та 
лікарем ендоскопістом Чанцевим В.А 

          За рахунок виділених коштів з міського бюджету профінансовано 

капітальні видатки на загальну суму 4708,2 тис.грн., в тому числі:  

       -  за виконані роботи на об»єкті «Капітальний ремонт системи опалення та 

часткову заміну вікон у терапевтичному корпусі КНП «Перечинська лікарня» 

Перечинської міської ради в м. Перечин, вул. Садова, 59» на суму 2579,3 

тис.грн,,,  Проведено часткову заміну  вікон першого поверху терапевтичного 

корпусу для територіально= оборони та приймального відділення  ліфкарні. 

        - оплачено за виконані роботи на об»єкті «Реконструкція господарського 

корпусу під дитяче відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської 

міської ради  м. Перечин, вул. Ужанська,8   на суму 2086,2 тис,грн.,  

       - оплачено за виготовлену проєктно-кошторисну документацію та 

експертизу на об»єкт «Капітальний ремонт   колишнього стоматологічного 

відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради в 

м.Перечин, вул. Ужанська, 8» на суму 42,7 тис.грн.   

      

       Через непроведення видатків казначейством залишилися неоплачені 

виконані роботи по «Капітальному ремонту  стоматологічного відділення КНП 

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради в м.Перечин, вул. Ужанська, 

8» на суму 892,8 тис.грн, ( поміняно покрівлю та замінено вікна з  сторони  

двору). 

 та за виготовлену ПКД на об»єкт  «Реконструкція гінекологічного відділення 

під терапевтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської 

ради за адресою  м.Перечин, вул. Ужанська, 8» на суму 105,6 тис.грн. 

   Власними силами зроблено слідуючі ремонти поліклінічного  корпусу КНП 

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою  м.Перечин, вул. 

Ужанська, 8  

- проведено ремонти слідуючих кабінетів  поліклінічного відділення:    

   кабінету ЕКГ, 

   кардіологічного, 

   психіатричного, 

   гінекологічного ,  

   оглядового, неврологічного, 

   отоларингологічного, 

  очного, 

  стоматологічних 2-х , 

  педіатричного, 

  ендокринологічного. 
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       На третьому  поверсі проведено ремонт коридора, з заміною плитки, 

освітлення та панелями. Також тут відремонтовано  колишній організаційно- 

методичний кабінет та кабінет медичного директора. 

        У хірургічному корпусі проведено ремонт колишнього відділення ЕМД під 

тимчасове дитяче відділення на 15 ліжок – відремонтовано  6  приміщень . 

.  

             Частково відремонтовано кочегарку  з заміною покрівлі   ремонтом 

приміщення  всередині. На   суму понад 100 тис. грн. 

             Враховуючи вимоги часу,  відремонтовано підвальне приміщення 

поліклінічного відділення під бомбосховище      

              По лінії гуманітарної допомоги , заклад отримав  3   портативні  апарати 

УЗД , два зонди  для   апарата УЗД (5,3-10 мГц  та    3,5 мГц ) та   1 портативний   

цифровий  рентгенапарат.  Також   отримано  електрокоагулятор,  

сенсорний апарат ЕКГ з кольоровим екраном , монітор  для нагляду за 

пацієнтом, два  генератори, продукти  харчування,  медикаменти, перев 

язувальні матеріали    та інші витратні матеріали.  

Централізовано по лінії гуманітарної допомоги.,  отримано  два ноутбуки, 

кисневий концентратор, хірургічний відсмоктувач,   та інше  обладнання. 

Загальна  вартість отриманого  обладнання за рахунок благодійних 

внесків   становить    4872,6 тис.грн. 

          КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської 

області на 01.01.2022 року була представлена ліжковим фондом на 75 ліжок та 

поліклінікою з потужністю 240 відвідувань в зміну, а станом на 31.12.2022 року  

-  на 85 ліжок проти 75 ліжок    станом  на 31.01.2021 року та поліклінікою з 

потужністю 240 відвідувань в зміну.   Слід відмітити, що ліжковий фонд КНП 

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради  з 01.06.2022 року  було  

розширено до 85 ліжок,  враховуючи потреби населення та перевантаженість 

ліжок у хірургічному відділенні,  додатково розгорнуто ще 10 травматологічних 

ліжок.   Також з 01.06.2022 року було перепрофільовано ліжковий фонд 

терапевтичного відділення – 5 ліжок неврологічного профілю 

перепрофільовано   5 ліжок терапевтичного профілю,    

На сьогодніщній день  ліжковий фонд  КНП «Перечинська лікарня» 

Перечинської міської ради   нараховує  85 ліжок : терапевтичне відділення – 30  

терапевтичних ліжок;   дитяче відділення – 15  педіатричних ліжок; хірургічне 

відділенн – 30 ліжок ( в т.ч. хірургічних ліжок – 12;  травматологічних – 15; 

гінекологічні – 3, із них  1- абортне);  пологове – 10 ліжок (в т. ч. пологових – 7, 

із них – 1 обсерваційне; патологія вагітних – 3).    

          В КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради на теперішній 

час структура штатів слідуюча: посад лікарів – 43,0 ст.; середнього медичного 

персоналу – 68,75 ст.; біолог -  1,0 ст.; провізор -0,5 ст.; молодшого медичного 

персоналу – 34,5 ст.; іншого персоналу  - 43,25 ст.  На сьогоднішній день у 

закладі працюють 152 працівники (основні), з них   лікарів – 30 (в т. ч. 5 - 

пенсійного віку), середнього медичного персоналу - 63 (в т.ч. 7 - пенсійного 

віку, молодшого медичного персоналу – 31(в т.ч. 2 - пенсійного віку). Крім 
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того, сумісників  - 14 осіб, з них: лікарів – 10 осіб, середнього медичного 

персоналу -  2,   іншого персоналу  - 2. 

 План ліжкоднів  у закладі  протягом 2022 року виконано  на 106,1% 

проти  75,9% за 2021 рік. Найвищим даний показник є по хірургічному 

відділенні –114,5% проти 75,1%.  Найнижчим даний показник є по пологовому 

відділенні – 83,1% проти 87,2%. В розрізі відділень – у дитячому  даний 

показник  становить 100,9% прпоти  – 72,1%;   по  терапевтичному – 108,2 % 

проти 75,2  %. Як видно з наведених даних, окрім пологового відділення, усі 

інші відділення перевиконали план ліжкоднів. 

           Протягом 2022 року оборот ліжка збільшився в порівнянні з 2021 роком і 

складає 54,9 проти 35,1. Середні строки перебування хворого на ліжку 

знизилися в порівнянні з 2021 роком і складають 6,5 проти 7,3. В розрізі 

відділень відмічаються коливання середніх строків лікування з 8,1 по 

терапевтичному відділенні до 5,0 по пологовому відділенні. В розрізі ліжок: 

найбільші строки перебування хворого на терапевтичних ліжках – 8,1 та 

патологія вагітних – 8,7; найменші на травматологічних ліжках – 4,6  та 

иродильних ліжках – 3,5.   

 Кількість пролікованих хворих протягом 2022 року в стаціонарних 

відділеннях КНП «Перечинська  лікарня» в порівнянні з попереднім періодом 

збільшилася на  51,5 %. Так, протягом  2022 року проліковано 4444 чол.      

проти  2933   чол. за 2021 рік (в т.ч. сільських жителів –3119 проти   2170, що   

становить70,2 % проти  74,0%).  

         Також у закладі   протягом 2022 рок  надавалася медична допомога ВПО, 

всього 3660 осіб отримали кваліфіковану медичну допомогу.  

        Слід відмітити, що   протягом 2022 року у заклад  поступило   28 хворих з 

COVID  - 19 (в т.ч. 3 дітей) проти   41 хворого  (в т.ч. 8 дітей)  у 2021 роц.  

Середні строки лікування хворих з COVID -19 становили   4,0, як і у 2021 році 

(в т.ч. дітей –1,0 проти  2,3)  

 Протягом 2022 року стаціонарна летальність  знизилася майже вдвічі  й 

склала 0,7 % проти 1,15%  за 2021 рік (померло 33 хворих  проти 34 хворих).  

Стаціонарна летальність мала місце в терапевтичному відділенні – 0,9 % проти     

2,17% за 2021 рік (померло 12   хворих проти 24) та хірургічному відділенні – 

1,2 % проти 1,25 %  (померло 21 хворих проти 10). 

Відсоток розтинів протягом звітного періоду склав 15,2 % (5 із 33) проти 

29,4% (10 із 34) за 2021рік.   

Кількість відвідувань в поліклініку (включаючи відвідування до 

стоматологів) в порівнянні з минулим роком зросла на 27,0 % й  становить  

80773 відвідувань проти 63715 за 2021 рік. В розрахунку на 1-го жителя 

відвідування складають 2,5   проти 1,75. В тому числі прийнято в поліклініці 

дітей до 18-ти років –13508   проти 11048 за 2021 рік. Питома вага прийнятих 

дітей від усіх прийнятих в поліклініці становить 16,7% проти 19,8% за 2021 рік.     

Незважаючи на сучасні реалії , було винайдено можливість підготувати 

стаціонарно  2 – х спеціалістів  по  УЗД  - це для ЕХО та УЗД КМС. 

         Протягом 2022 року  у КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської 

ради    проводяться усі необхідні обстеження, ,відповідно до рівня  нашого 
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закладу.  Із нових – це  ФГДС, колоноскопія,  ЕХО, УЗД, КМС,  спірометрія та 

інші.  

 Протягом  2022 року  лікарі КНП «Перечинська лікарня» Перечинської 

міської ради вносили дані  у програму Doctor Eleks. Наявні 13 МІС – у лікарів 

стаціонару, а лікарі поліклініки працюють на порталі.  

          Слід відмітити, що на сьогоднішній день заклад забезпечений сучасним 

медичним обладнанням та необхідними витратними матеріалами. У закладі, 

наявний безперебійний інтернет та усі спеціаласти забезпечені комп ютерною 

та оргтехнікою. 

          За  сприянням  голови    територіальної  громади   Перечинської  міської  

ради,    наш  заклад отримав  два холодильники    та три   пральні машинки, які  

розприділені між стаціонарними відділеннями лікарні. 

          Хочеться відмітити, що зміцнення матеріально – технічної бази  та 

оновлення медичної  апаратури та медичного  обладнання  дасть  змогу 

покращити стан надання медичної допомоги населенню.  

          Також необхідно відмітити, що медичні працівники закладу постійно 

працюють над підвищенням свого кваліфікаційного рівня. 

          Ще є позитивним, що протягом 2022 року не було жодного письмового 

звернння від населення на незадовільне надання медичної допомоги.     

 

ВИСНОВКИ:  

 

1. Матеріально технічна база закладу оновлена й відповілає сучасним 

вимогам.. 

2.  Діагностичну базу   закладу оновлено, що   не було можливим  впродовж     

останніх 10 – ти років 

3. Усі показники закладу  покращилися в середньому на  50,0 % й це 

враховуючи на воєнний стан. 

4. Заклад в умовах реалій часу не тільки зберіг свою структуру в повному 

обсязі, а й спостерігається тенденція до розширення  ліжкового фонду   та 

спектру діагностичних досліджень.  

  

ПРОПОЗИЦІЇ:  

 

1.  Продовжити роботу по оптимізації лікарняних площ . 

2. Показники роботи  зберегти на даному рівні, а, по можливості ,  

покращувати. 

3.  Ширше впроваджувати альтернативні форми надання медичної допомоги . 
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Додаток 7 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 649 

 

АНАЛІЗ діяльності  

КНП «Перечинський центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Перечинської міської ради 

за 2022 рік 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Перечинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Перечинської міської ради був створений 

рішенням сесії міської ради №197 від 15 лютого 2018 року для забезпечення 

населення первинною медичною допомогою. Фактично роботу центр почав 2 

липня 2018 року. 

Заклад функціонує на основі Статуту затвердженого рішенням сесії 

Перечинської міської ради № 275  від 15.05.2018 р., та опубліковано на 

електронному порталі. 

Структура та штатна чисельність Комунального некомерційного 

підприємства “Перечинський центр первинної медико – санітарної допомоги” 

Перечинської міської ради  
№ 

п/п 

Посада Кількість 

штатних 

одиниць 

Адміністративно- управлінський відділ 

1 Директор 1,0 

2 Медичний директор 1,0 

3 Головна медична сестра  1,0 

4 Головний бухгалтер 1,0 

5 Бухгалтер 1,0 

6 Інженер комп’ютерної техніки 1,0 

7 Фахівець з публічних закупівель 0,5 

 Разом 6,5 

Лікувально-профілактичні  підрозділи (амбулаторії  групової практики, пункти 

здоров’я на  території  Перечинської  ТГ )   

Амбулаторія групової практики м. Перечин 

1 Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар  1,0 

2 Лікар загальної практики-сімейний лікар  6,0 

3 Лікар – інтерн 1,0 

4 Сестра медична 7,0 

5 Реєстратор медичний  1,0 

6 Молодша медична сестра 1,0 

7 Водій автотранспортних засобів 1,0 

 Разом 18,0 

Амбулаторія групової практики с. Сімер 

1 Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0 

2 Лікар – інтерн 1,0 

3 Сестра медична  2,0 
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4 Молодша медична сестра 1,0 

5 Водій автотранспортних засобів 1,0 

 Разом 6,0 

Пункт здоров’я  с. Зарічово 

1 Сестра медична  1,0 

 Разом 1,0 

Відділ інфекційного контролю 

1 Завідувач відділу  1,0 

2 Інструктор/тренер 1,0 

3 Спеціаліст із збору та аналізу даних 1,0 

 Разом 3,0 

Лабораторно-діагностичне відділення 

1 Біолог 1 

2 Лікар УЗД 1 

3 Лікар функціональної діагностики 1 

 Разом 3,0 

РАЗОМ 37,5 

 

 З 01.01.2019 р було укладено договір з НСЗУ, від якої надходить 

найбільша частина фінансування відповідно до кількості укладених декларацій. 

Станом на 31.12.2022 року заключено 12810 декларацій. Збільшення кількості 

декларацій відбулось за рахунок пацієнтів з населених пунктів Ужгородського 

району які не входять до складу Перечинської ТГ та частково за рахунок ВПО. 

Динаміка укладання декларацій (станом на 01 січня) 

Кількість укладених декларацій 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

10328 11790 12810 

 

В зв’язку з нападом російської федерації на нашу Державу в Україні було 

введено військовий стан, що значно вплинуло на роботу підприємства.  

 Але незважаючи на це протягом 2022 року КНП «Перечинським 

ЦПМСД» не було припинено надання медичних послуг населенню як за 

укладеними деклараціями так і незадекларованому населенню (ВПО). Це в 

значній мірі привело до перевантаження медичного персоналу та центра в 

цілому. Зважаючи на військовий стан НСЗУ не проводилась верифікація 

декларацій, у зв’язку з чим центр недоотримав 591446.00 грн   За медичні 

послуги згідно договору з НСЗУ надійшло 8790779,58 грн.. Фінансування з 

місцевого бюджету становило  427077,60 грн.. Також закладом було отримано 

грант від UNICEF в розмірі 45000 грн за виконання показників вакцинації та 

покращення профілакти імунокерованих інфекційних захворювань.  Заклад і 

надалі  продовжує співпрацю з UNICEF в даному напрямку.  Також 

Підприємством в кінці 2022 року було укладено угоду з організацією 

Червоного хреста з медичного обслуговування малозабезпечених сімей та 

ВПО. В 2022 році було створено відділ інфекційного контролю, та 

доукомплектовано лабораторно-діагностичне відділення лікарем УЗД та 
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лікарем функціональної діагностики, які запрацюють після отримання змін від 

ліцензійного комітету МОЗ України. За 2022 сплачено податків в місцевий 

бюджет –2646450.10 грн. За 2021 рік сплачено податків 1074246,03 грн.. З 

цього випливає що центр навіть в умовах військового стану є фінансово 

спроможним та надає більше медичних послуг ніж до цього.  Основні видатки 

підприємства становили заробітна плата, закупівля медикаментів, засобів 

індивідуального захисту, витратних матеріалів, та поновлення і поповнення 

матеріально-технічної бази КНП відповідно до табеля оснащення та потреб. 

Працевлаштовано лікаря-інтерна яка в подальшому буде надавати 

медичну допомогу жителям громади. Також на базі АЗПСМ м. Перечин працює 

черговий кабінет у вихідні та святкові дні. На території Перечинської ТГ 

затверджена програма  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, 

яка фінансується з місцевого бюджету. 
Центр приймає участь у програмі «Доступні ліки», що дає змогу забезпечувати 

пацієнтів закладу відпуском безкоштовних ліків. 
У структурі задекларованого населення і надалі переважають особи 

жіночої статі. Питома вага сільського населення, яке обслуговується лікарями 

ЗПСМ становить 33,3%, міського – 66,7%. Це відображається на структурі 

захворюваності, а також пояснюється низькою прихильністю чоловіків до 

відвідування медичних закладів, а в результаті вищою смертністю у 

працездатному віці серед чоловічої статі. Загальна смертність  зменшилась  у 

порівняні з 2019 (156) , 2020 (148) роками становить  у 2021 році 125 осіб, у 

2022 році 103 особи, з них 46 чоловіків, 57 жінок.  Розглядаючи аналіз 

смертності, основне місце серед причин смерті, як серед працездатного 

населення так в загальній смертності, займають хвороби системи кровообігу- 

2020 р. (94), 2021 (88), 2022 р.(63) та новоутворення – 2020 р. (26), 2021 р. (19), 

2022 р. (20). Народжуваність становить 56 дітей.  

    Всі лікарі ведуть амбулаторний прийом пацієнтів в місцях надання ПМД та 

обслуговують виклики вдома, а також в пацієнтів є можливість зв’язку з 

лікарем для   надання онлайн консультації засобами відеочату через 

електронний кабінет лікаря в МІС. 

№ 

п/п 

Найменування Кількість 

відвідувань лікарів 

включно з 

профілактичними 

Кількість 

відвідувань 

лікарями 

хворих 

удома, всього 

до дітей (із 

гр.7)  

Усього дітьми 

віком 0-17 

років 

включно 

(із гр.1) 

з приводу  

захворювань 

дітей віком 0-

17 років 

включно 

1 2020 рік 17756 5750 571 96 

2 2021 рік 34810 8040 273 34 



 

241 
 

3 2022 рік 25232 8183 107 16 

Відмічається збільшення відвідувань пацієнтів віком 0-17 років, що в 

більшій мірі пов’язано з ОРВІ, але водночас іде тенденція до зменшення 

необґрунтованих викликів та повторних не раціональних прийомів.  

Важливим вектором роботи сімейного лікаря є профілактика 

неінфекційних захворювань шляхом проведення просвітницької роботи та 

використання скринінгів, а інфекційні хвороби попереджаються вакцинацією 

відповідно до вимог Національного календаря, затвердженого Наказом МОЗ від 

16.09.2011 року № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в 

Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», 

Наказом МОЗ України від 25.07.2008 року № 413 « Про затвердження обліково- 

звітних форм планування і виконання профілактичних щеплень «УкрВАК». 

Рівень ревакцинації становить - 95,3%. 

Загальний рівень вакцинації у 2020 році в порівнянні з  2019 роком. 

2021 2022 

87,0% 89,3 

Як бачимо не зважаючи на військові дії в Україні показник вакцинації по 

закладу дещо зріс.  
  

Пріоритетними завданнями в діяльності закладу  у 2022 році залишаються: 

1. Профілактика, своєчасне виявлення та лікування хворих на туберкульоз, 

ССЗ, ВІЛ/Снідом, COVID-19 та онкозахворюваннями, а також психічне 

здоров’я у зв’язку з вторгненням російської федерації  . 

2. Зміцнення матеріально-технічної бази.  

3. Надання медичної допомоги населенню згідно медичних протоколів та 

стандартів надання медичної допомоги по службах згідно відповідних наказів 

та пропозицій Міністерства охорони здоров’я. 

4.Забезпечити на всіх рівнях надання медичної допомоги належну і якісну 

охорону здоров’я матері і дитини, своєчасне виявлення патології вагітних та 

дітей з метою попередження інвалідності та смертності серед дітей та матерів. 
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Додаток 8 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 649 

 

ЗВІТ  

про діяльність Служби у справах дітей  

Перечинської міської ради за 2022 рік 

 

Рішенням 11-ої сесії Перечинської міської ради VII скликання від 

05.09.2019 року № 597 утворено, як окрему юридичну особу в структурі 

Перечинської міської ради,  службу у справах дітей, затверджено структуру та 

чисельність служби, а рішенням 11-ої сесії Перечинської міської ради VII 

скликання від 05.09.2019 року № 598 затверджено Положення про Службу у 

справах дітей Перечинської міської ради. У встановленому порядку проведено 

державну реєстрацію служби, яка розпочала свою діяльність з 17 грудня 2019 

року. 

Служба у справах дітей здійснює захист прав дитини, представляє 

інтереси дітей в судах, забезпечує діяльність щодо усиновлення дітей, 

влаштування дітей під опіку та піклування, до прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу, приймає участь у вирішенні численних спорів між 

батьками щодо спілкування з дитиною та визначення місця її проживання, 

захищає житлові права дітей, здійснює контроль за дітьми, які перебувають в 

складних життєвих обставинах тощо. 

Станом на 31.12.2022 року на первинному обліку Служби у справах дітей 

перебуває – 14 дітей (3 дітей-сиріт та 11 дітей, позбавлених батьківського 

піклування), з них:  

• 8 дітей проживають у сім’ях опікунів/піклувальників;  

• 1 дитина перебуває в обласному Будинку дитини м. Свалява на 

повному державному утриманні; 

• 3 дітей знаходяться в Чинадіївському дитячому будинку на 

повному державному утриманні; 

• 2 дітей проживають в дитячому будинку сімейного типу в смт. 

Великий Березний.   

Протягом звітного періоду знято з первинного обліку служби 4 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі 2 дітей-сиріт 

та 2 дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку з досягненням 

повноліття.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 року 

№ 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-ти 

річного віку», 4 особа, з яких 2 особи з числа дітей-сиріт та 2 особи з числа 

дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали одноразову допомогу, 
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призначену у відділом освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради. 

Окрім цього, на обліку служби перебуває 5 внутрішньо перемішених осіб 

(з них 2 дитини та 3 повнолітні особи), які, за рішенням органу опіки та 

піклування Перечинської міської ради, мають статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (зазнали психологічного 

насильства). З січня місяця 2022 року по грудень місяць 2022 року 23 дітей 

перебувають на обліку як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах 

у зв’язку із невиконанням батьків своїх батьківських обов’язків відносно дітей: 

не працюють, не утримують своїх дітей, не цікавляться навчанням, вихованням, 

здоров’ям та життям малолітніх і неповнолітніх дітей.  

Служба у справах дітей здійснює нагляд за умовами проживання та 

виховання усиновлених дітей, під таким наглядом перебуває 15 сімей, в яких 

проживає 16 усиновлених дітей. Одночасно, під наглядом Служби за умовами 

проживання, навчання та утримання перебуває 1 дитина, позбавлена 

батьківського піклування, яка прибула з Донецької області,  та проживає на 

території Перечинської міської територіальної громади під опікою.  

За звітній період на профілактичному обліку служби перебуває 121 

дитина, які проживають у 34 сім’ях, де вони з дітьми опинилися в складних 

життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, станом здоров'я, соціальним 

становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких сім’ї з 

дітьми частково або повністю не мають здатності чи можливості самостійно 

піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті.  

На початку 2022-2023 навчального року 14 дітей, що походять із 

Перечинської міської територіальної громади, зараховані на навчання до 

Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів Закарпатської обласної ради на цілодобове перебування на підставі 

наказу в.о. директора школи-інтернату «Про зарахування здобувачів освіти на 

цілодобове перебування" від 31.08.2022 року № 99. Цього ж навчального року 3 

дітей зараховані на навчання до Мукачівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернат І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради на цілодобове 

перебування. На період дистанційного навчання, канікул та святкових днів, з 

метою забезпечення прав та інтересів  дітей, які повернулися додому до сімей, 

службою у справах дітей спільно з працівниками освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту, старостами старостинських округів Перечинської 

територіальної громади здійснювався контроль за проживанням дітей разом з 

батьками. Працівником служби проводилися профілактичні бесіди щодо 

належного виконання своїх батьківських обов’язків в частині Закону України 

«Про освіту» та попереджено про відповідальність за не виконання відповідних 

обов’язків.   

Службою у справах дітей спільно з інспектором з ювенальної превенції 

Перечинського відділення поліції, 12.10.2022 навчального року проведено 

Всеукраїнський профілактичний захід „Урок”.  Метою є виявлення дітей, які 

без поважних причин не приступили до занять у навчальних закладах 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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територіальної громади, вжиття заходів для повернення їх до навчання, 

притягнення до відповідальності батьків або осіб що їх замінюють за 

неналежне виконання своїх обов’язків.  

Так, згідно листів-повідомлень про залучення дітей до навчання на 

протязі вересня-жовтня 2022 року від керівників Перечинського ліцею, філії 

Початкової школи Перечинського ліцею, Зарічівської гімназії  Перечинської 

міської ради, всього 70 учнів м. Перечин та с. Зарічево більше 10 днів  не 

відвідували шкільні заняття. В процесі перевірки виявлено, що 54 дитини 

виїхали разом зі своїми батьками за кордон (в Німеччину, Францію та 

Словацьку Республіку) в кінці лютого місяця у зв’язку із введенням в Україні 

воєнного стану, а 14 дітей не відвідували навчальні заклади через хворобу, про 

що батьки зобов’язалися надати довідки від сімейного лікаря до дирекції 

закладів. З дітьми та їх батьками проводилися профілактичні бесіди, 

роз’яснювалися  вимоги чинного законодавства про обов’язкову середню 

освіту, а також наголошено на внесенні змін до п. 16 постанови КМУ від 

24.02.2003 № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» в частині 

«припинення виплати».  

Протягом липня, жовтня місяця 2022 року працівником Служби разом з 

інспектором з  ювенальної превенції, працівниками Перечинського відділення 

поліції проведено рейд-перевірку 5 торгівельних закладів Перечинської 

територіальної громади з питань дотримання чинного законодавства щодо 

заборони реалізації спиртних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім 

дітям, порушень не виявлено, з працівниками закладів проведено профілактичні 

бесіди. 

Станом на 31.12.2022 року 13 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа віком від 16 до 35 років 

перебувають на квартирному обліку у позачерговому списку черговості 

виконавчого комітету Перечинської міської ради на підставі ст.ст. 34, 46 

Житлового кодексу України, п.а.15 пункту 13, 46 «Правил обліку громадян, що 

потребують поліпшення житлових умов». 

У 2022 році на обліку в Службі перебувають 6 подружніх пар-кандидатів 

в усиновлювачі, які пройшли навчання в Закарпатському обласному центрі 

соціальних служб, мають відповідні умови проживання, власні доходи, та 

бажають усиновити дитину/дітей чоловічої або жіночої статі  віком від 0 до 10 

років. Одна пара в березні 2022 р. знята з такого обліку у зв’язку із 

усиновленням дитини віком до 6 років із соціального закладу, що знаходиться 

на території  Ужгородського району. 

На території міста Перечин функціонують дві прийомні сім’ї, в яких 

виховується 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, та 2-є осіб з числа 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомним батькам надається 

юридична та консультативна підтримка, здійснюється нагляд за дітьми в даних 

сім’ях. З метою захисту прав дітей на життя, освіту, охорону здоров’я, 

духовного розвитку у сім’ї, майнових та житлових прав, відповідно до п. 52 

постанови  Кабінету Міністрів України від 24.09.08 № 866 “Питання діяльності 
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органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини”, Службою у 

справах дітей здійснюється контроль за умовами утримання, навчання, 

виховання дітей, які перебувають в сім’ях прийомних батьків. 

З метою соціально-правового захисту прав дітей Перечинської міської 

територіальної громади та дітей, які перемістилися у зв’язку з військовою 

агресією росії протягом звітного періоду проведено 9 засідань Комісії з питань 

захисту прав дитини в Перечинській ТГ, на яких розглянуто питання стосовно 

захисту життя,  охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, житлових та 

майнових прав дітей, надання висновків органів опіки та піклування стосовно 

сімейних правовідносин, виконання батьками своїх обов’язків щодо дітей. За 

позовом Перечинської міської ради в особі органу опіки та піклування 

Перечинської міської ради в інтересах малолітніх дітей Службою у справах 

дітей до Перечинського районного суду подано 4 позовні заяви про 

позбавлення матері батьківських прав 3-х матерів та 1-ого батька щодо дітей.  

Протягом 2022 року представником органу опіки та піклування 

Перечинської міської ради-начальником Служби у справах дітей прийнято 

участь в 65 судових засіданнях Перечинського районного суду та 

Ужгородського міськрайонного суду, в яких розглядалися цивільні справи та 1- 

кримінальна  щодо захисту прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх дітей, 

що походять з  Перечинської міської ТГ. 

З вересня 2020 року Служба у справах дітей підключена до Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи “Діти” – електронного банку даних дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, а також громадян, які можуть взяти дитину на 

виховання, під опіку/піклування чи усиновлення. Начальником служби 

забезпечується систематичне ведення електронної бази даних в ЄІАС «Діти». 

Впродовж звітного року начальник Служби приймала участь у робочих 

нарадах, засіданнях комісій, в семінарах-навчаннях, тренінгах, круглих столах, 

що проводилися Службою у справах дітей Закарпатської обласної 

військової/державної адміністрації в м. Ужгороді, в тому числі онлайн-

семінарах-навчаннях, -вебінарах -нарадах, з метою підвищення професійних 

знань та застосування таких в роботі відповідно до потреб дитячого населення 

нашої громади. 

Служба у справах дітей Перечинської міської ради в поточному році 

співпрацювала: 

◼ Комплекс відпочинку дітей та дорослих «Sakura Perechyn» (БФ «Фонд 

Фреда в Україні»): організували дитячу виставу до свята Св. Миколая 

та новорічні подарунки для 60 дітей Перечинської ТГ; 

◼ ГО «Закарпаття без сиріт»: забезпечили надання продуктових наборів 

для 7 опікунів/піклувальників над дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, Перечинської міської ТГ, 1-

ого внутрішньо переміщеного опікуна та матір з новонародженим 

сином дитячим харчуванням, одягом, підгузками та продуктовим 

набором; 
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◼ Служба у справах дітей Закарпатської ОВА (ОДА): забезпечили 

надання новорічних подарунків для дитини, позбавленої батьківського 

піклування, яка виховується в прийомній сім’ї громади, а також 

ноутбук для дитини, позбавленої батьківського піклування, що 

перебуває в Обласному соціальному центрі матері та дитини 

Закарпатської ОДА;  

◼ Farkas Györgyné Marianna та жителі нашого міста партнера Мортфю, 

Угорщина: організація новорічних подарунків для 53 дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах; 

◼ КЗ "Центр культури і дозвілля" Перечинської міської ради: організація 

святкового заходу до Св. Миколая у вигляді дитячої гри для 53 дітей 

громади; 

◼ КЗ «Центр надання соціальних послуг Перечинської міської 

територіальної громади»: забезпечили продуктовими наборами, 

замороженими обідами, одягом, взуттям, підгузками, новорічними 

подарунками-солодощами дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, та перебувають на профілактичному обліку Служби. 

Разом з цим, в 2022 році жителька м. Ужгород забезпечила новорічними 

подарунками 10 дітей та продуктовими наборами двох сімей з дітьми, які 

перебувають в складних життєвих обставинах. Анонімна Благодійниця щорічно 

співпрацює з Службою у справах дітей та надає допомогу сім’ям з дітьми нашої 

громади у вигляді продуктів харчування, одягу, взуття, солодощів.  

Крім цього, Служба цьогоріч співпрацювала із волонтером Зизич 

Наталією Юріївною, яка надала допомогу (продукти харчування, дитяче 

харчування, одяг, взуття, підгузки) 5 сім’ям з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, що вимушені були переміститися в 

Перечинську територіальну громаду у зв’язку із воєнним станом в Україні.  

З метою захисту прав дітей та інтересів дітей, які проживають в  

Перечинської ТГ, службою у справах дітей із залученням працівників сфери 

освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, поліції здійснюється постійний 

контроль за умовами утримання, проживання, навчання, виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під 

опікою/піклуванням фізичних осіб, усиновлених дітей, прибулих з інших 

територій, внутрішньо переміщених дітей/осіб, дітей, які перебувають в 

закладах інституційного догляду, а також дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах та не в змозі самостійно подолати їх. 
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Додаток 9 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 649 

 

Звіт  

про роботу комунального закладу «Центру надання соціальних послуг 

Перечинської міської ради» 

за 2022 рік  

 

Рішенням сесії Перечинської міської ради № 195 від 15 лютого 2018 року 

створено Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Перечинської 

міської об’єднаної територіальної громади» (далі - Центр). Основними 

нормативними актами, якими регламентується діяльність Центру є постанова 

Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі питання 

діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» в редакції постанови від 05.01.2016 року № 1093 та Статут 

(зі змінами).  

Центр забезпечує соціальне обслуговування громадян похилого віку, 

інвалідів, які досягли 18-річного віку, громадян, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, малозабезпечених, одиноких та немічних осіб, які 

потребують сторонньої допомоги за місцем проживання. На обліку в 

комунальному закладі у 2022 році перебувало та обслуговувалось 431 осіб: 116 

осіб – адресна допомога по населенню Перечинської територіальної громади та  

на щоденному обслуговуванні 33 осіб:  

- м. Перечин – 9 чол.;  

- с. Сімер – 6 чол.;  

- с. Ворочово – 6 чол.;  

- с. Сімерки – 6 чол.;  

- с. Зарічово – 6 чол. 

- СЖО – 20 чол; 

- ВПО – 163 чол. 

Центр в своїй діяльності дотримуються принципу адресності та 

індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору 

отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності,   

комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, 

законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, етичних 

норм і правил. 

Для підопічних Центру працівниками проводилися різноманітні заходи, 

відповідно до Державних стандартів надання соціальних послуг та 

індивідуальних потреб громадян, що їх потребують, зокрема заходи, що 

становлять зміст послуги догляду вдома: зміна натільної та постільної білизни, 
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допомога у приготуванні їжі, косметичне, вологе та генеральне прибирання 

житла, розпалювання печей, доставка дров, води, розчистка снігу, миття вікон, 

обробіток присадибних ділянок, оплата комунальних послуг, придбання ліків, 

госпіталізація, організація забезпечення дровами, ритуальні послуги, 

влаштування у спеціалізовані установи, забезпечення медичними допоміжними 

технічними засобами, допомога в оформленні житлових субсидій тощо). 

У звітному періоді організовано та проведено 12 робочих нарад із 

соціальними робітниками Центру. До порядку денного нарад включено 

інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань оформлення житлових субсидій, 

інформаційна робота із внутрішно-переміщеними особами, робота з сім’ями, 

які опинилися в складних життєвих обставинах, робота та підтримка сімей 

військово-службовців. Також розглядалися питання про виявлення одиноких 

громадян, порядок оформлення та прийняття пакету документів на 

обслуговування для надання ефективних та якісних соціальних послуг.   

З метою адресності, доступності та визначення індивідуальних потреб 

підопічних у соціальних послугах, працівниками здійснювалися індивідуальні 

відвідування громадян громади на дому. За 2022 рік відвідано 512 громадян, 

проведено з ними бесіди, надано консультації про надання соціальних послуг. 

Також до Дня людей похилого віку проводився захід, де надавалися медико-

профілактичні послуги (вимірювання артеріального тиску, вимірювання цукру 

в крові, надання медичних консультацій, проводилися бесіди з питань 

особистого здоров’я)  пенсіонерам здійснювався виїзд за місцем проживання до 

громадян, які потребують сторонньої допомоги на території Перечинської ТГ.  

КЗ «Центр надання соціальних послуг Перечинської міської ради» 

співпрацює з громадськими організаціями та релігійною громадою:  

- БФ «Фонд Фреда в Україні»; 

- «Marsy Farm»; 

- «Карітас»; 

- «Дім милосердя» 

- ЗОБФ «Співчуття»; 

- Міжнародна благодійна організація «Партнерство кожній дитині»; 

- релігійні громади. 

До Пасхальних свят Центром спільно з представниками благодійного 

фонду «Фонду Фреда в Україні» надали благодійну допомогу «Пасхального 

кошика» (в кількості 130 продуктових наборів) громадянам, що обслуговуються 

Центром.  

До Новорічно-Різдвяних свят організовано надання продуктових наборів 

для 124 осіб на 105 тис. 400 грн. за фінансової підтримки БФ «Фонду Фреда в 

Україні». 
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ЗООБ «Співчуття» надало продуктові набори для потребуючи осіб 

громади 60 штук, на суму 36,000 грн. та 50 наборів на суму 10,000 грн. 

Гігієнічні набори – 60 штук – загальна вартість 18,000 грн.. 

Для осіб з числа тимчасово переміщених Іршавська міська рада надала 57 

дитячих наборів одягу – 232,485 грн. 

Ужгородською районною військовою адміністрацією надано 250 

продуктових наборів на суму – 159,520 грн.  

На протязі року КЗ «Центром надання соціальних послуг» за підтримки 

«Дому милосердя», римо-католицької церкви організовано харчування 25 осіб 

щоденно. В цілому надано заморожених обідів  на суму 54,639 грн. Для осіб, 

що проживають в населених пунктах Перечинської громади с. Зарічово, с. 

Ворочово, с. Сімер, с. Сімерки завозилися заморожені обіди 3-5 рази на місяць. 

Госпіталізовано на лікування 17 особи, для 61-ої особи організовано та 

забезпечено лікування на дому, забезпечено супровід медичних консультацій 

для потребуючих осіб. Усі особи V-гр. обслуговування у повній мірі, 

забезпечені підгузками, пелюшками та частково безкоштовними ліками. 

Інвалідними візками забезпечено 4 особи. Також надано допомогу 4-ом особам: 

ортопедичний матрас 3 шт., ліжко 1 шт., туалетне крісло 5 шт., ходуни 3 шт., 

ціпок 5 шт. Для 32 осіб організовано завезення дров, за підтримки небайдужих 

людей організовано прибирання могил, одиноких осіб, які перебували на обліку 

в Закладі. Організовано захоронення 3 осіб. 

Працівниками закладу постійно надається допомога в оформленні всіх 

необхідних документів, платіжних доручень, субсидій, оформлення лікарських 

карток для осіб, які перебувають на обліку в комунальному закладі, та інших 

необхідних послуг, у тому числі похоронних.  
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Додаток до звіту 

КЗ «Центр надання соціальних послуг» Перечинської міської ради 

 На обліку КЗ знаходиться                                   431 чол. 

   з них:                                    80 років і більше:          59 чол. 

                                                           чоловіки             12 чол. 

                                                            жінки:                47 чол.       

               людей похилого віку (60 – 80 років):          132 чол. 

                                                           чоловіки              52 чол. 

                                                            жінки:                 80 чол.       

        V група (повна втрата рухової активності):       18 чол.                    

               особи з інвалідністю:                                    115 чол. 

                                                   І група        22 чол 

                                                           чоловіки               8 чол. 

                                                            жінки:                  14 чол.    

                                                   ІІ група        25 чол 

                                                           чоловіки               17 чол. 

                                                            жінки:                  8 чол.    

                                                  ІІІ група        68 чол 

                                                           чоловіки               35 чол. 

                                                            жінки:                  33 чол.     

                      діти з інвалідністю:                 48 чол. 

                       учасники ВВВ:                         2 чол. 

                      учасники АТО:                         3 чол.         

ВПО                        початкова школа – 77 чол. 

Школа-інтернат – 62 чол. 

Барвінок – 9 чол.  
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Додаток 10 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 649 

 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КП «КОМУНАЛЬНИК» ЗА 2022 РІК 

 

Середньооблікова чисельність працівників -  42  чол. в тому числі 

по програмі -12 чол.( благоустрій – 8 чол., села – 4 чол.) 

Головним завданням комунального підприємства «Комунальник» є 

забезпечення населення міста Перечин якісною питною водою та 

водовідведенням, налагодження безперебійної роботи системи дощових 

каналізаційних мереж, утримання міського житлового фонду, надання послуг з 

збору та вивезенню ТПВ та контроль за належним санітарним станом 

майданчиків. Крім цього підприємство займається благоустроєм міста: догляд 

за зеленими насадженнями,  очищення доріг від снігу. 

Порівняння доходів по КП «Комунальник» за 2021-2022 рр. 

 Джерела поступлення 

коштів 

2021р. 

грн. 

2022р.  

грн. 

 

1. Кошти, які одержані за 

надані роботи та послуги 

7593124 8445176 

2. Кошти одержані з міського  

бюджету 

2210552 3078501 

2.1 Програма санітарне 

очищення та утримання 

елементів благоустрою на 

території ТГ 

1709933 1749139 

2.2 -Програма фінансової 

підтримки КП 

«Комунальник» з питань 

ЖКГ 

500619 1329362 

 Разом 9303057 11523677 
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За 2022 рік за кошти виділені з міського бюджету по Програмі фінансової 

підтримки КП Комунальник було здійсненно роботи по відновленню дебіту 

свердловин на водозаборі «Брнова» на суму 540485,44грн.,  проведено роботи 

по бурінню нової свердловини та під’єднання її до центральної мережі 

водопостачання міста Перечин на суму733741,87 грн.,придбання генераторів на 

суму 318000,00грн. , придбання насосних агрегатів для водозабору «Брнова» в 

кількості дві одиниці на суму 94 695,00грн, придбання сітки для огорожі 

водозабору «Яслище» та солі таблетованої для очистки води на суму 

42560,00грн., закупівля запчастин до вантажних транспортних засобів ( 

сміттєвоз ГАЗ 53, асенізаційна машина ГАЗ 53) та здійснено ремонт та технічне 

обслуговування снігоочисного автомобіля SKODA на суму  198422,00 

грн.,проведено очиску дощової каналізації по вул..Ужгорожській на суму 

49755.00 грн. 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

За 2022 рік  реалізовано  99.8  тис. м3 води.,очищено стоків 163.4 тис. м3 . 

Галузь Нараховано за надані 

послуги  

тис. грн. 

Оплачено за надані 

послуги  

тис. грн. 

Всього в т.ч. 

населення 

Всього в т.ч. 

населення 

водопостачання 2766,4 1765,5 2740,6 1683,00 

водовідведення 2814,7 1001,9 2676,1 1030,8 

 

Водопостачання  міста здійснюється цілодобово. На протязі року  було 

проведено ремонтні роботи свердловини №7: замінено насос, зворотні клапани 

та засувки. 

Протягом  2022 року ліквідовано  28  витоків води, що дало змогу 

підвищити тиск у мережі . Ліквідовано прориви із частковою заміною труб по 

вул. Духновича, 1-го Травня, Богдана Хмельницького,Ломоносова, 

Ужгородська 

Для забезпечення безперебійного функціонування каналізації проведено 

профілактичні роботи на КНС №2: 

- встановлено вібраційний насос , замінено засувки  

Постійно проводиться прочистка каналізаційної мережі та решіток дощової 

каналізації.             

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
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На балансі  підприємства вісімнадцять багатоповерхових будинків 

загальною площею 23452.42 кв. м.  

На протязі 2022 року постійно проводились поточні ремонти 

внутрібудинкових мереж водопостачання та водовідведення, а саме: 

  пл. Незалежності, вул.Лєрмонтова – заміна водопровідної мережі у 

підвальному приміщенні . 

пл. Народна,19 – ремонт каналізаційної мережі у підвальному приміщенні. 

 

БЛАГОУСТРІЙ 

Силами комунальників здійснюється підмітання вулиць та площ міста. В 

належному стані утримуються майданчики для збору ТПВ.  

 Спецтехніка проводить очистку вулиць міста та сіл ТГ від снігу та посипку 

протиожеледовою сумішшю.  

 

ПОСЛУГИ З ПОВОДЖЕННЯМ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ  

За рік зібрано 11500 м3 побутових відходів. Дохід склав 2205,8 тис. грн.  

Для покращення роботи по збору та вивезенню ТПВ за кошти місцевого 

бюджету придбано сміттєвоз з боковою загрузкою та пластикові контейнери 

для збору побутових відходів. 

ПРЕТЕНЗІЙНА РОБОТА 

Станом  на 01.01.2023 року  дебіторська заборгованість за надані послуги 

складає 1427,9 тис. грн. в тому числі населення – 1129,3 тис грн.  

Для зменшення дебіторської заборгованості проводиться  роз’яснювальна 

робота з боржниками за надані послуги, вручено 102   досудових претензій на 

суму 105 тис. грн.  

Реструктиризовано заборгованість по двох особових рахунках на суму 27.0 

тис. грн. 

У зв’язку з підвищенням цін на електроенергію та ПММ з 01.01.2023 діють 

скориговані тарифи на послуги з ПДВ:  

водопостачання – 35.76 грн. за м3, водовідведення – 18.95 грн. за м3 

( для населення ціни залишаються на рівні діючих 2022р : 

водопостачання – 28.45 грн. за м3. водовідведення -17.68 грн. за м3 , різниця в 

тарифах за рахунок відшкодування з місцевого бюджету) 

Послуга із вивезення ТПВ ( діють з 01.10.2022р.) 

Ціна 1м 3 – 231,28 грн. ,місячна плата з однієї особи – 30,76 грн.  
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року № 650  

м.Перечин 

 

Про звіт виконавчого комітету 

Перечинської міської ради за 2022 рік 

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

Україні», враховуючи звіт виконавчого комітету Перечинської міської ради по 

виконанню власних та делегованих повноважень, висновки постійної 

депутатської комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти до уваги звіт виконавчого комітету Перечинської міської ради по 

виконанню власних та делегованих повноважень згідно додатку 1 до даного 

рішення.  

2. Систематично на засіданнях виконавчого комітету розглядати питання, 

пов’язані з соціально - економічним та культурним розвитком міста, 

соціального захисту населення, забезпеченням законності та правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян міста. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Любов Крижановську. 

 

 
Міський голова                                                               Іван ПОГОРІЛЯК 
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Додаток 1 

до рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 650 

 

ЗВІТ 

виконавчого комітету Перечинської міської ради по виконанню 

повноважень передбачених Законом України « Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

Протягом 2022 року виконавчий комітет Перечинської міської ради 

працював згідно статей 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 53, 54  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». Було складено план роботи 

виконавчого комітету на 2022 рік, який було затверджено сесією Перечинської 

міської ради. Засідання виконавчого комітету проводились в міру необхідності, 

але не рідше одного разу на місяць.  

Виконавчим комітетом Перечинської міської ради протягом 2022 року 

було проведено 32 засідання, в сукупності прийнято  250  рішень. 

Протягом 2022 року на виконання Програми фінансової підтримки заходів 

у сфері соціального захисту вразливих верств населення виконавчим комітетом 

було надано допомогу в сумі 454 500 тис гривень 275 жителям Перечинської 

ТГ: 

• лікування та придбання медикаментів 193 жителям Перечинської ТГ, в 

тому числі внутрішньо переміщеним особам, які проживають в нашій громаді; 

•  матеріальна допомога  учасникам бойових дій та членам їх сімей (19 

осіб); 

• матеріальна допомога на поховання осіб, які на момент смерті ніде не 

працювали, не отримували пенсію 15 жителям, в тому числі внутрішньо 

переміщеним особам, які проживають в нашій громаді; 

• перевезення дров малозабезпеченим і військовослужбовцям (більше 30 

осіб); 

• одноразову матеріальну допомогу на відшкодування збитків завданих 

підтопленням; 

• поховання загиблих воїнів внаслідок воєнних дій. 

 

Проводилась робота по організації та впорядкуванню вивезення твердих 

побутових відходів по селах Перечинської ТГ та міста Перечин. Зокрема, з 

метою забезпечення екологічного та санітарно-епідеміологічного благополуччя 

населення, дотримання правил благоустрою було впорядковано місця 

розташування контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів 

на території громади. Також було розроблено та затверджено схему санітарного 

очищення населених пунктів громади з метою їх належного утримання. Крім 

того розглянуто та затверджено питання щодо встановлення тарифів та 

абонентської плати на послуги з поводження з побутовими відходами та 

централізованого водопостачання та водовідведення. 
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На виконання вимог статті 30,31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у сфері містобудування та архітектури виконавчим 

комітетом надавались дозволи на присвоєння поштових адрес. 

З метою дотримання Правил благоустрою Перечинської ТГ та норм Закону 

України «Про рекламу» надавались дозволи на розміщення засобів зовнішньої 

реклами, зокрема на окремо стоячі щитові конструкції типу «біг борд», вивіски, 

спотикачі (штендери). 

Було затверджено ряд актів обстежень зелених насаджень на території ТГ, 

якими впорядковувався благоустрій прилеглих територій та дворогосподарств 

(обрізка та зрізання аварійно – небезпечних дерев та таких, що не сприяють 

естетичному вигляду міста та сіл ТГ).  

У зв’язку з проведенням необхідних робіт по благоустрою міста та сіл 

громади, реконструкції та будівництва об’єктів, що знаходяться на балансі 

міської ради рішеннями виконавчого комітету було затверджено проєктно-

кошторисні документації та робочі проєкти, що фінансуються з міського 

бюджету. 

На виконання повноважень у сфері опіки і піклування виконавчим 

комітетом Перечинської міської ради було прийнято багато рішень щодо 

захисту майнових і немайнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб на 

території Перечинської ТГ, вирішено питання про надання статусів дитини – 

сироти, дитини позбавленої батьківського піклування, затверджено висновки 

органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав. 

Враховуючи звернення громадян щодо встановлення піклування, виконавчим 

комітетом Перечинської міської ради було надано рішення 81 особі щодо 

піклування, яке встановлювалось здебільшого над інвалідами, фізично 

обмеженими та перестарілими особами, тощо. 

Було взято на облік та включено до списків загальної та позачергової 

черги 12 (дванадцять) громадян щодо надання земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва на території міста Перечин. На 

квартирний облік при виконавчому комітеті Перечинської міської ради взято 2 

осіб. 

У зв’язку із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб на території 

Перечинської ТГ, з травня 2022 року виконавчим комітетом також 

вирішувалися питання, щодо визначення обсягу компенсації витрат власникам 

жилих приміщень, які прихистили у своїх домівках внутрішньо переміщених 

осіб. Також розроблено і затверджено «Положення про порядок формування 

фонду житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання 

такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, та 

складу комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових 

приміщень для їх тимчасового проживання». Згідно рішення виконавчого 

комітету на облік взято 40 осіб, разом із їх сім’ями (в сукупності охоплено 81 

внутрішньо переміщену особу).  

Протягом 2022 року виконавчим комітетом було вирішено ряд питань, які 

виникли в умовах військового стану, зокрема: взяття приміщень для 

облаштування бомбосховища, розроблено цивільні заходи щодо приведення у 
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належний технічний та санітарний стан об’єктів, які можна використовувати як 

найпростіші укриття, затверджено порядок надання гуманітарної допомоги та 

порядок організації послуг із харчування тимчасово переміщених осіб та інше. 

Всі проєкти та рішення виконавчого комітету висвітлюються на 

офіційному сайті Перечинської міської ради в порядку Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

Від 09лютого 2023 року №  651 

м.Перечин 

 

Про передачу на баланс КП «Комунальник» 

комунального майна (урн для сміття) 

 

Відповідно 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, 

міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1.Передати з балансу Перечинської міської ради на баланс КП «Комунальник» 

урни для сміття в кількості 38 штук згідно додатку1 до рішення. 

2.Скласти акт приймання-передачі. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування 

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

 

Міський голова                                                                 Іван ПОГОРІЛЯК 
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Додаток 1 

До рішення 1 пленарного засідання 26 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 09 лютого2023 року № 651 

 

Перелік майна що передається з балансу Перечинської міської ради на 

баланс КП «Комунальник»: 

 

№ 

п/п 

Суб-
рахунок 

Номен- 
клатурний  

№ 

Найменування 
товарно-матеріальних 
цінностей, вид. сорт, 

група і т. ін 

Оди- 

ниця 

виміру 

Ціна К-ть Сума Знос 

1 1815  Урна для сміття шт 600 5 3000,00 - 

2 1815  Урна для сміття шт 350,00 5 1750,00 - 

3 1815  Урна для сміття шт 1600 28 44800,00 - 

 

Секретар міської ради                                                          Галина ГАЄВСЬКА   
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023року № 652 

м.Перечин 

 

Про надання в оперативне управління 

КП «Комунальник» міні-екскаватора 
 

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

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

забезпечення ефективності використання комунального майна, врахувавши 

висновки постійної депутатської комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:. 

 

1. Передати в оперативне управління Комунальному підприємству 

«Комунальник» міні-екскаватор гусеничний VOLVO EC35, рік випуску - 

2006, заводський номер 28319182. 

2. Доручити Перечинському міському голові підписати акт прийому-передачі 

та передати в оперативне управління Комунальному підприємству 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства ( Баєв Є.О.). 

 

 

Міський голова                                                                    Іван ПОГОРІЛЯК 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 

26 сесії VIIІ скликання 
РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року № 653   

м.Перечин 

 

Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянк в натурі (на місцевості) 

та передачу земельних ділянок у власність  

 

 

Відповідно до вимог статей 12, 40, 79, 80, 81,116, 118, 120, 121, 122, 125, 

126  Земельного кодексу України, статей 21, 22, 26, 30, 55 Закону України «Про 

землеустрій» розглянувши письмове звернення громадян про передачу у 

власність земельної ділянки у порядку безоплатної приватизації земельної 

ділянки, яка перебуває у користуванні громадян, для обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), та додані до 

заяви відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розмір 

вказаної земельної ділянки, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши висновки 

постійної депутатської комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Кравців Любові Іванівні, жит. с. Зарічево, вул. ****, ****, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1091 га, яка розташована за адресою: 

Ужгородський район, с. Зарічево, вул. Миру, 28. 

1.1. Передати безоплатно у приватну власність Кравців Любові Іванівні жит. 

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

2123281500:03:006:0019 для будівництва і обслуговування житлового 

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

0,1091 га, яка розташована за адресою: Ужгородський район, с. Зарічево, 

вул. Миру, 28. 
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2. Затвердити Матьовка Мар’яні Романівні, жит. м. Перечин, вул. ****, ***, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0835 га, яка розташована за адресою: 

Ужгородський район, м. Перечин, вул. Мілана Шашіка (до перейменування 

- вул. Гагаріна), 7. 

2.1. Передати безоплатно у приватну власність Матьовка Мар’яні Романівні 

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

2123210100:01:003:0420 для будівництва і обслуговування житлового 

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

0,0835 га, яка розташована за адресою: Ужгородський район, м. Перечин, 

вул. Мілана Шашіка (до перейменування - вул. Гагаріна), 7. 

 

3. Затвердити Райц Йосипу Юрійовичу, жит. м. Перечин, вул. ***, ***, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0320 га, яка розташована за адресою: 

Ужгородський район, м. Перечин, вул. Шевченка,85. 

3.1. Передати безоплатно у приватну власність Райц Йосипу Юрійовичу жит. 

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

2123210100:01:002:0496 для будівництва і обслуговування житлового 

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

0,0320 га, яка розташована за адресою: Ужгородський район, м. Перечин, 

вулШевченка,85. 

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 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 

26 сесії VIIІ скликання 
РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року № 654   

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної  документації із землеустрою  

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

кадастровий номер 2123281500:03:001:0031 

 

 Розглянувши клопотання Мойсейовської Тетяни Ігорівни про надання 

дозволу на поділ земельної ділянки, відповідно до статей 12,79,122 Земельного 

кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись п. 34 статті 26 

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

постійної депутатської комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Мойсейовській Тетяні Ігорівні дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки з 

кадастровим номером 2123281500:03:001:0031 для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств, площею 0,4100 га , яка 

розташована за адресою: Ужгородський район, с. Зарічево, вул. Миру, 5«д». 

1.1. Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки разом з витягом про реєстрацію земельної ділянки в 

національній кадастровій системі подати на затвердження до 

Перечинської міської ради 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 

26 сесії VIIІ скликання 
РІШЕННЯ 

 

від 09лютого 2023 року №655  

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель  

 

З метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, 

встановлення їх кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до 

певних категорій земель, відповідно до статті 79¹ Земельного кодексу України, 

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

України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про 

меліорацію земель», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення інвентаризації земель» № 476 від 05.06.2019 р., керуючись пунктом 

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

Україні», статтею 12 Земельного кодексу України та статтею 19 Закону України 

«Про землеустрій», та врахувавши висновки постійної депутатської комісії, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Провести інвентаризацію земельних ділянок під інженерною 

інфраструктурою внутрішньої господарської меліоративної системи на 

території сіл Ворочово та Зарічово.  

1.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок під інженерною інфраструктурою внутрішньої 

господарської меліоративної системи на території сіл Ворочово та 

Зарічово з подальшим формуванням даних земельних ділянок. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова                                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 

26 сесії VIIІ скликання 
РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року № 656   

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної  документації із землеустрою  

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

кадастровий номер 2123255100:01:006:0011 

 

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Є як 

Євро» про надання згоди  на поділ земельної ділянки та надання дозвілу на 

розроблення відповідної технічної документації, відповідно до статей 12,79,122 

Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись п. 

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

врахувавши висновки постійної депутатської комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати ТзОВ «Є як євро» згоду на поділ земельної ділянки з кадастровим 

номером 2123255100:01:006:0011, розташованої в м. Перечин, вул. Б, 

Хмельницького,26. 

2. Надати ТзОВ «Є як євро»  дозвіл на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та обєднання земельних ділянок стосовно 

земельної ділянки з кадастровим номером2123255100:01:006:0011, 

розташованої в м. Перечин, вул. Б, Хмельницького,26. 

2.1. Визначити: 

2.1.1. Замовником розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок – виконавчий комітет 

Перечинської міської ради Закарпатської області. 

2.1.2. Відповідальним за розроблення та фінансування робіт з розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок – Товариство з обмеженою відповідальністю «Є як 

євро» (ідентифікаційний код юридичної особи 44876377). 

2.2.  Товариству з обмеженою відповідальністю «Є як євро» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 44876377) визначити розробника 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок для укладення відповідного договору. 
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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 

26 сесії VIIІ скликання 
РІШЕННЯ 

 

від 09лютого 2023 року № 657   

м.Перечин 

 

Про внесення змін до рішення 2 пленарного 

засідання 25 сесії Перечинської міської ради 

VIII скликання №632 від 29.12.2022 року  

«Про надання дозволу на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок в оренду»  

 

 Розглянувши клопотання громадянина Шевченка Сергія Миколайовича 

про внесення змін до рішення Перечинської міської ради щодо надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду не сільськогосподарського призначення, відповідно до вимог статей 12, 

75, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, статей 25, 50 Закону України 

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

самоврядування в Україні», врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в рішення 2 пленарного засідання 25 сесії Перечинської 

міської ради VIII скликання №632 від 29.12.2022 року «Про надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду»  виклавши пункт 2 вказаного рішення у такій редакції: 

« 2. Надати Шевченко Сергію Миколайовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово – 

розважальної та ринкової інфраструктури (2.10), площею 0,1310 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. Ужанська,30 під будівлею 12Т.» 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК  
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 

26 сесії VIIІ скликання 
РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року № 658  

м.Перечин 
 

Про внесення змін до рішення 1 пленарного 

засідання 16 сесії  Перечинської міської ради 

8 скликання від 24.03.2022 року № 522  

(зі змінами від 27.10.22) 

 

З метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, 

встановлення їх кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до 

певних категорій земель, відповідно до статті 79¹ Земельного кодексу України, 

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

України «Про Державний земельний кадастр», статті 10 Закону України «Про 

охорону культурної спадщини», Порядку проведення інвентаризації земель, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку проведення інвентаризації земель» № 513 від 23.05.2012 р., керуючись 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 12 Земельного кодексу України та статтею 19 Закону України 

«Про землеустрій», листа Товариство з обмеженою відповідальністю «Френдлі 

Вінд Технолоджі»  від 24.01.2023р № 24/01.23-1 та висновки постійної 

депутатської комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до рішення 1 пленарного засідання 16 сесії  Перечинської міської 

ради 8 скликання від 24.03.2022 року № 522 (зі змінами) в п.3 та викласти його в 

новій редакції: 

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

Перечин, вул. Промислова. 

3.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки орієнтовною площею 9,5000га за адресою: м. Перечин, вул. 

Промислова, подальшим формуванням даної земельної ділянки з цільовим 
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призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (код 11.02). 

3.2. Розроблену та погоджену у відповідному порядку технічну документацію 

із землеустрою щодо інвентаризації земель, подати на розгляд сесії 

міської ради. 

3.3. Визначити: 

- Замовником розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 9,5 га за 

адресою: м. Перечин, вул. Промислова,– виконавчий комітет 

Перечинської міської ради Закарпатської області. 

- Відповідальним за розроблення та фінансування робіт з розроблення 

технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки 

орієнтовною площею 5 га за адресою: м. Перечин, вул. Промислова, 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Френдлі Вінд Технолоджі» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 44852382).» 

 

2. Внести зміни до рішення 1 пленарного засідання 16 сесії  Перечинської міської 

ради 8 скликання від 24.03.2022 року № 522 (зі змінами)  в п.4 та викласти його в 

новій редакції: 

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

Перечин, вул. Промислова. 

4.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки орієнтовною площею 5 га за адресою: м. Перечин, вул. 

Промислова, з подальшим формуванням даної земельної ділянки, з цільовим 

призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (код 11.02). 

4.2. Розроблену та погоджену у відповідному порядку технічну документацію 

із землеустрою щодо інвентаризації земель, подати на розгляд сесії 

міської ради  

4.3. Визначити: 

- Замовником розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 5 га за 

адресою: м. Перечин, вул. Промислова,– виконавчий комітет 

Перечинської міської ради Закарпатської області. 

- Відповідальним за розроблення та фінансування робіт з розроблення 

технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки 

орієнтовною площею 5 га за адресою: м. Перечин, вул. Промислова, 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Френдлі Вінд Технолоджі» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 44852382).» 
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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 

26 сесія VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 09  лютого 2023 року № 659  

         м.Перечин 

 

Про продовження терміну дії  

договору оренди земельної ділянки 

 

Відповідно до вимог статей 12, 40, 124  Земельного кодексу України 

розглянувши письмове звернення громадянки Качур Жанни Миколаївни про 

продовження дії договору оренди земельної ділянки та додані до заяви 

відповідні документи, відповідно до ст. 15, 32, 33 Закону України «Про оренду 

землі», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та  врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити Качур Жанні Миколаївні жит. м. Перечин, вул. ***,*** термін 

дії договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 

2123255100:01:006:0078 від 19 січня 2009 року, площею 0,458 га, яка 

призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, та розташована за адресою: м. Перечин, вул. 

Будівельників,2, терміном на 5 років. 

1.1. Встановити орендну плату згідно «Порядку про оренду земельних 

ділянок комунальної власності Перечинської об’єднаної територіальної 

громади» по договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 

2123255100:01:006:0078 від 19 січня 2009 року, площею 0,458 га, яка 

призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості, та розташована за адресою: м. Перечин, вул. 

Будівельників,2 терміном на 5 років.  

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

питань земельних відносин, архітектури та містобудування (голова Баєв 

Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року № 660  

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 колективне звернення  приватних 

підприємців від 20.01.2023 року, враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії, 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 з 01.01.2023 р. 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 1500 грн. щомісячно з 

01.01.2023 р. до 31.12.2023р.; 

- кошти, визначені у попередньому пункті цього договору, 

сплачувати на рахунок міської ради або перераховувати безпосередньо 
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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. Вважати рішення 1 пленарного засідання 25 сесії Перечинської міської 

ради VIII скликання  від 15 грудня 2022 року № 614 таким, що втратило 

чинність. 

5. 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 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 

26 сесія VIIІ скликання 
РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року № 661  

м.Перечин 
 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в оренду  
 

Відповідно до вимог статті 12, 39, 93, 122, 123, 134  Земельного кодексу 

України,  статей 25, 50 Закону України «Про землеустрій», та пункту 34 статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 

клопотання (заяву) Шевченка Сергія Миколайовича, про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови , яка розташована в 

межах населеного пункту м. Перечин та враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Шевченку Сергію Миколайовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  в оренду за кадастровим номером 

2123210100:01:004:0362, цільове призначення: 03.15 - для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, площею 0,1693 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. Ужанська, 30 під будівлею 9Ц Ужгородського 

району, Закарпатської області. 

1.1. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди на 

земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:004:0362 для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, 

площею 0,1693 га, яка розташована яка розташована в м. Перечин, вул. 

Ужанська, 30 під будівлею 9Ц, строком на 5 років, згідно методики 

нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної власності. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 



 

275 
 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
1 пленарне засідання 

26 сесія VIIІ скликання 
РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року № 662  

м.Перечин 

 

Про надання дозволу 

на проведення експертної  

грошової оцінки земельної ділянки 

 

Керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 

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

України «Про оцінку земель», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Шевченку Сергію Миколайовичу, жит. м. Київ, вул. ****, буд. ***, 

кв.21 дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

кадастровий номер 2123210100:01:004:0362, цільове призначення 03.15 - 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, 

площею 0,1693 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Ужанська, 30 під 

будівлею 9Ц для подальшого викупу даної земельної ділянки із земель 

комунальної власності. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

 

від 09 лютого 2023 року №663 

м.Перечин 

 

Про затвердження звіту по  

виконанню бюджету міської  

територіальної громади за 2022 рік 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши 

звіт по виконанню бюджету міської територіальної громади за 2022 рік, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт по виконанню бюджету міської територіальної громади 

за 2022 рік згідно додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 (додатки додаються), з них: 

1.1.        По загальному фонду бюджету міської територіальної громади: 

-        по доходах у сумі 171 095 684,76 грн; 

-        по видатках у сумі 124 465 633,66 грн. 

1.2.        По спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади: 

-        по доходах у сумі 11 114 612,81 грн; 

-        по видатках у сумі 32 882 652,14 грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію міської ради з питань планування бюджету, 

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

 

 

     Міський голова                 Іван ПОГОРІЛЯК 
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Додаток 1

до рішення Перечинської міської ради

від 09 лютого 2022 року №663

грн
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10000000 Податкові надходження  116 608 936,00 128 628 707,77 110,31 77 480,00 89 415,44 115,40 116 686 416,00 128 718 123,21 110,31

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  96 635 792,00 106 208 984,59 109,91 96 635 792,00 106 208 984,59 109,91

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 96 635 792,00 106 208 984,59 109,91 96 635 792,00 106 208 984,59 109,91

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 

податку у вигляді заробітної плати
48 017 969,00 50 380 136,10 104,92 48 017 969,00 50 380 136,10 104,92

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

47 899 223,00 54 965 507,43 114,75 47 899 223,00 54 965 507,43 114,75

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна плата
649 800,00 747 917,69 115,10 649 800,00 747 917,69 115,10

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного 

декларування
68 800,00 115 423,37 167,77 68 800,00 115 423,37 167,77

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 278 990,00 405 301,87 145,27 278 990,00 405 301,87 145,27

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 275 500,00 398 120,50 144,51 275 500,00 398 120,50 144,51

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування 
55 000,00 25 425,32 46,23 55 000,00 25 425,32 46,23

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) 

220 500,00 372 695,18 169,02 220 500,00 372 695,18 169,02

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 3 490,00 7 181,37 205,77 3 490,00 7 181,37 205,77

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення
3 490,00 7 181,37 205,77 3 490,00 7 181,37 205,77

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  2 038 000,00 2 264 155,02 111,10 2 038 000,00 2 264 155,02 111,10

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 141 000,00 106 772,90 75,73 141 000,00 106 772,90 75,73

14021900 Пальне 141 000,00 106 772,90 75,73 141 000,00 106 772,90 75,73

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 497 000,00 758 139,08 152,54 497 000,00 758 139,08 152,54

14031900 Пальне 497 000,00 758 139,08 152,54 497 000,00 758 139,08 152,54

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 
1 400 000,00 1 399 243,04 99,95 1 400 000,00 1 399 243,04 99,95

14040100

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній 

торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14

500 000,00 500 948,41 100,19 500 000,00 500 948,41 100,19

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)

900 000,00 898 294,63 99,81 900 000,00 898 294,63 99,81

18000000
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом 

України
17 656 154,00 19 750 266,29 111,86 17 656 154,00 19 750 266,29 111,86

Всього по фондах

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Звіт по виконанню доходів бюджету міської територіальної громади за 2022 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд
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18010000 Податок на майно 8 856 930,00 8 910 357,52 100,60 8 856 930,00 8 910 357,52 100,60

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, 

які є власниками об`єктів житлової нерухомості 
4 630,00 4 648,65 100,40 4 630,00 4 648,65 100,40

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які 

є власниками об`єктів житлової нерухомості 
105 000,00 59 590,83 56,75 105 000,00 59 590,83 56,75

18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які 

є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 
107 000,00 86 861,97 81,18 107 000,00 86 861,97 81,18

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, 

які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 
358 000,00 385 678,74 107,73 358 000,00 385 678,74 107,73

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 5 523 300,00 5 642 590,20 102,16 5 523 300,00 5 642 590,20 102,16

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 220 000,00 2 408 312,65 108,48 2 220 000,00 2 408 312,65 108,48

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 240 000,00 56 556,70 23,57 240 000,00 56 556,70 23,57

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 299 000,00 261 950,78 87,61 299 000,00 261 950,78 87,61

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,00 4 167,00 0,00

18030000 Туристичний збір 2 050,00 1 790,00 87,32 2 050,00 1 790,00 87,32

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 2 050,00 1 790,00 87,32 2 050,00 1 790,00 87,32

18050000 Єдиний податок  8 797 174,00 10 838 118,77 123,20 8 797 174,00 10 838 118,77 123,20

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 2 797 903,00 4 488 235,30 160,41 2 797 903,00 4 488 235,30 160,41

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 5 998 501,00 6 349 112,47 105,84 5 998 501,00 6 349 112,47 105,84

18050500
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків` 

770,00 771,00 100,13 770,00 771,00 100,13

19000000 Інші податки та збори 77 480,00 89 415,44 115,40 77480 89415,44 115,40

19010000 Екологічний податок 77 480,00 89 415,44 115,40 77480 89415,44 115,40

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису 

вуглецю)

67 920,00 50 682,16 74,62 67920 50682,16 74,62

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 2 140,00 32 514,05 1519,35 2140 32514,05 1519,35

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, 

крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 
7 420,00 6 219,23 83,82 7420 6219,23 83,82

20000000 Неподаткові надходження  1 942 835,00 2 290 953,99 117,92 1 130 050,00 8 311 867,63 735,53 3 072 885,00 10 602 821,62 345,04

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  65 365,00 74 951,00 114,67 65 365,00 74 951,00 114,67

21080000 Інші надходження  65 365,00 74 951,00 114,67 65 365,00 74 951,00 114,67

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 530,00 816,00 153,96 530,00 816,00 153,96

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
64 835,00 74 135,00

114,34
64 835,00 74 135,00

114,34

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 1 823 970,00 2 162 173,27 118,54 1 823 970,00 2 162 173,27 118,54

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 660 860,00 1 947 528,58 117,26 1 660 860,00 1 947 528,58 117,26

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 600 860,00 1 921 868,58 120,05 1 600 860,00 1 921 868,58 120,05

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 60 000,00 25 660,00 42,77 60 000,00 25 660,00 42,77

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 

державним майном  
148 260,00 185 347,15

125,01
148 260,00 185 347,15

125,01

22080400
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності
148 260,00 185 347,15

125,01
148 260,00 185 347,15

125,01

22090000 Державне мито  14 850,00 29 297,54 197,29 14 850,00 29 297,54 197,29

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за 

оформлення документів на спадщину і дарування  
11 600,00 25 489,54

219,74
11 600,00 25 489,54

219,74

22090400
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 

паспортів громадян України  
3 250,00 3 808,00

117,17
3 250,00 3 808,00

117,17
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24000000 Інші неподаткові надходження  53 500,00 53 829,72 100,62 2 500,00 24 380,23 975,21 56 000,00 78 209,95 139,66

24060000 Інші надходження  53 500,00 53 829,72 100,62 2 500,00 24 380,23 975,21 56 000,00 78 209,95 139,66

24060300 Інші надходження  53 500,00 53 829,72 100,62 0,00 53 829,72 0,00

24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
2 500,00 24 380,23 975,21 56 000,00 24 380,23 43,54

25000000 Власні надходження бюджетних установ  1 127 550,00 8 287 487,40 735,00 1 127 550,00 8 287 487,40 735,00

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 
1 127 550,00 759 874,58 67,39 1 127 550,00 759 874,58 67,39

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1 127 550,00 757 874,58 67,21 1 127 550,00 757 874,58 67,21

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  7 527 612,82 0,00 0,00 7 527 612,82 0,00

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 7 527 612,82 0,00 0,00 7 527 612,82 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  0,00 9 500,00 0,00 2 031 861,00 2 713 329,74 133,54 2 031 861,00 2 722 829,74 134,01

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0,00 9 500,00 0,00 1 531 861,00 1 743 400,00 113,81 1 531 861,00 1 752 900,00 114,43

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в 

порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей 

і грошових коштів, власники яких невідомі 

0,00 9 500,00 0,00 0,00 9 500,00 0,00

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і  

грошові кошти, власники яких невідомі  

0,00 9 500,00 0,00 0,00 9 500,00 0,00

31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває 

в комунальній власності  
1 531 861,00 1 743 400,00 113,81 1 531 861,00 1 743 400,00 113,81

33000000 Кошти від продажу землі і  нематеріальних активів 500 000,00 969 929,74 193,99 500 000,00 969 929,74 193,99

33010000 Кошти від продажу землі  500 000,00 969 929,74 193,99 500 000,00 969 929,74 193,99

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

500 000,00 969 929,74 193,99 500 000,00 969 929,74 193,99

40000000 Офіційні трансферти  40 166 523,00 40 166 523,00 100,00 1 328 570,00 0,00 0,00 41 495 093,00 40 166 523,00 96,80

41000000 Від органів державного управління  40 166 523,00 40 166 523,00 100,00 1 328 570,00 0,00 0,00 41 495 093,00 40 166 523,00 96,80

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 1 165 800,00 1 165 800,00 100,00 1 165 800,00 1 165 800,00 100,00

41020100 Базова дотація 1 165 800,00 1 165 800,00 100,00 1 165 800,00 1 165 800,00 100,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 33 929 000,00 33 929 000,00 100,00 33 929 000,00 33 929 000,00 100,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 33 929 000,00 33 929 000,00 100,00 33 929 000,00 33 929 000,00 100,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 422 423,00 3 422 423,00 100,00 3 422 423,00 3 422 423,00 100,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

122 600,00 122 600,00 100,00 122 600,00 122 600,00 100,00

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 2 268 623,00 2 268 623,00 100,00 2 268 623,00 2 268 623,00 100,00

41040500

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за 

комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 

підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відпо

1 031 200,00 1 031 200,00 100,00 1 031 200,00 1 031 200,00 100,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 649 300,00 1 649 300,00 100,00 1 328 570,00 0,00 0,00 2 977 870,00 1 649 300,00 55,39

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції
1 514 200,00 1 514 200,00 100,00 1 514 200,00 1 514 200,00 100,00

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
135 100,00 135 100,00 100,00 135 100,00 135 100,00 100,00
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41052900

Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах на теплову 

енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із 

Законом України `Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та 

у сфері теплопо

1 328 570,00 0,00 0,00 1 328 570,00 0,00 0,00

 Усього ( без урахування трансфертів) 118 551 771,00 130 929 161,76 110,44 3 239 391,00 11 114 612,81 343,11 121 791 162,00 142 043 774,57 116,63

 Усього 158 718 294,00 171 095 684,76 107,80 4 567 961,00 11 114 612,81 243,32 163 286 255,00 182 210 297,57 111,59

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА
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Додаток 2

до рішення Перечинської міської ради

від 09 лютого 2022 року №663
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01 Перечинська міська рада 37 916 989,00 32 484 156,03 85,67 21 897 903,00 18 922 667,80 86,41 59 814 892,00 51 406 823,83 85,94

0100 Державне управління 13 744 751,00 12 672 953,20 92,20 2 492 555,00 1 441 158,19 57,82 16 237 306,00 14 114 111,39 86,92

0110150
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
13 522 911,00 12 664 658,20 93,65 2 492 555,00 1 441 158,19 57,82 16 015 466,00 14 105 816,39 88,08

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 221 840,00 8 295,00 3,74 221 840,00 8 295,00 3,74

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 759 337,00 1 191 391,76 67,72 495 193,00 529 543,27 106,94 2 254 530,00 1 720 935,03 76,33

0113210 Організація та проведення громадських робіт 267 840,00 77 455,98 28,92 267 840,00 77 455,98 28,92

0113230
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у 

зв`язку із введенням воєнного стану
705 337,00 543 889,68 77,11 495 193,00 529 543,27 106,94 1 200 530,00 1 073 432,95 89,41

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 786 160,00 570 046,10 72,51 786 160,00 570 046,10 72,51

4000 Культура i мистецтво 184 200,00 88 587,74 48,09 184 200,00 88 587,74 48,09

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 184 200,00 88 587,74 48,09 184 200,00 88 587,74 48,09

5000 Фiзична культура i спорт 10 849,00 4 409,00 40,64 10 849,00 4 409,00 40,64

0115062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні
10 849,00 4 409,00 40,64 10 849,00 4 409,00 40,64

6000 Житлово-комунальне господарство 7 966 047,00 5 492 535,59 68,95 5 203 665,00 3 813 073,50 73,28 13 169 712,00 9 305 609,09 70,66

0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 145 680,00 144 785,64 99,39 145 680,00 144 785,64 99,39

0116014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 1 419 120,00 1 347 379,02 94,94 1 419 120,00 1 347 379,02 94,94

0116020
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги
1 676 250,00 831 267,44 49,59 555 095,00 498 095,00 89,73 2 231 345,00 1 329 362,44 59,58

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 4 724 997,00 3 169 103,49 67,07 3 320 000,00 3 314 978,50 99,85 8 044 997,00 6 484 081,99 80,60

0116072

Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання 

гарячої води згідно із Законом України `Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу 

та у сфері теплопостачання під час дії воєнног

1 328 570,00 0,00 0,00 1 328 570,00 0,00 0,00

7000 Економічна діяльність 4 272 282,00 3 765 417,55 88,14 5 773 674,00 5 947 479,98 103,01 10 045 956,00 9 712 897,53 96,68

0117130 Здійснення заходів із землеустрою 57 000,00 14 474,55 25,39 57 000,00 14 474,55 25,39

0117310 Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального господарства 2 807,00 0,00 0,00 2 807,00 0,00 0,00

0117325 Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 59 000,00 0,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00

0117340 Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

0117363
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій
64 506,00 63 506,00 98,45 64 506,00 63 506,00 98,45

0117461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету
4 200 785,00 3 738 446,00 88,99 5 476 967,00 4 839 031,00 88,35 9 677 752,00 8 577 477,00 88,63

0117650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 19 894,00 0,00 0,00 19 894,00 0,00 0,00

0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 12 497,00 12 497,00 100,00 12 497,00 12 497,00 100,00

Звіт по виконанню видатків бюджету міської територіальної громади за 2022 рік

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Всього по фондах
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0117691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце

130 500,00 165 181,96 126,58 130 500,00 165 181,96 126,58

0117700
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних 

організацій, донорських установ
2 000,00 0,00 0,00 0,00 879 761,02 0,00 2 000,00 879 761,02 43988,05

8000 Інша діяльність 5 059 223,00 4 348 620,20 85,95 4 207 816,00 3 466 412,86 82,38 9 267 039,00 7 815 033,06 84,33

0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 263 478,00 197 350,00 74,90 90 600,00 89 980,00 99,32 354 078,00 287 330,00 81,15

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони 4 686 745,00 4 092 270,20 87,32 3 964 055,00 3 347 608,26 84,45 8 650 800,00 7 439 878,46 86,00

0118311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 153 161,00 28 824,60 18,82 153 161,00 28 824,60 18,82

0118410 Фінансова підтримка засобів масової інформації 59 000,00 59 000,00 100,00 59 000,00 59 000,00 100,00

9000 Міжбюджетні трансферти 4 920 300,00 4 920 240,99 100,00 3 725 000,00 3 725 000,00 100,00 8 645 300,00 8 645 240,99 100,00

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів
4 920 300,00 4 920 240,99 100,00 3 725 000,00 3 725 000,00 100,00 8 645 300,00 8 645 240,99 100,00

06 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 87 090 150,00 83 454 977,65 95,83 5 813 259,00 5 807 426,51 99,90 92 903 409,00 89 262 404,16 96,08

0100 Державне управління 2 758 439,00 2 749 270,55 99,67 2 758 439,00 2 749 270,55 99,67

0610160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах
2 758 439,00 2 749 270,55 99,67 2 758 439,00 2 749 270,55 99,67

1000 Освіта 78 269 716,00 75 109 460,51 95,96 5 684 014,00 4 432 529,51 77,98 83 953 730,00 79 541 990,02 94,75

0611010 Надання дошкільної освіти 15 189 643,00 14 308 325,20 94,20 765 750,00 526 527,02 68,76 15 955 393,00 14 834 852,22 92,98

0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 18 877 267,00 17 614 859,09 93,31 4 519 864,00 3 497 243,86 77,37 23 397 131,00 21 112 102,95 90,23

0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 33 929 000,00 33 798 533,69 99,62 33 929 000,00 33 798 533,69 99,62

0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 3 327 374,00 3 174 306,14 95,40 3 327 374,00 3 174 306,14 95,40

0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 4978202 4976473,06 99,97 330000 408758,63 123,87 5 308 202,00 5 385 231,69 101,45

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 320330 290478,2 90,68 320 330,00 290 478,20 90,68

0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 32000 13540 42,31 32 000,00 13 540,00 42,31

0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1514200 922577,37 60,93 1 514 200,00 922 577,37 60,93

0611154

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою 

субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень 

Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)

35000 0 0,00 35 000,00 0,00 0,00

0611200
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами
101700 10367,76 10,19 33400 0 0,00 135 100,00 10 367,76 7,67

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 299 000,00 285 404,01 95,45 26 275,00 1 327 579,22 5052,63 325 275,00 1 612 983,23 495,88

0613230
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у 

зв`язку із введенням воєнного стану
299 000,00 285 404,01 95,45 26 275,00 1 327 579,22 5052,63 325 275,00 1 612 983,23 495,88

4000 Культура i мистецтво 3 650 141,00 3 244 116,62 88,88 27 970,00 45 935,78 164,23 3 678 111,00 3 290 052,40 89,45

0614030 Забезпечення діяльності бібліотек 1 067 937,00 1 054 913,23 98,78 0,00 9 819,05 0,00 1 067 937,00 1 064 732,28 99,70

0614040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 597 814,00 298 693,52 49,96 0,00 4 357,08 0,00 597 814,00 303 050,60 50,69

0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 984 390,00 1 890 509,87 95,27 27 970,00 31 759,65 113,55 2 012 360,00 1 922 269,52 95,52

5000 Фiзична культура i спорт 2 112 854,00 2 066 725,96 97,82 75 000,00 1 382,00 1,84 2 187 854,00 2 068 107,96 94,53

0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2 100 854,00 2 054 725,96 97,80 75 000,00 1 382,00 1,84 2 175 854,00 2 056 107,96 94,50

0615062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні
12 000,00 12 000,00 100,00 12 000,00 12 000,00

100,00
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07 Відділ охорони здоров`я, соціального захисту населення Перечинської міської ради 8 080 459,00 7 128 605,64 88,22 10 023 492,63 5 427 356,96 54,15 18 103 951,63 12 555 962,60 69,35

0100 Державне управління 1 037 240,00 1 034 790,99 99,76 1 037 240,00 1 034 790,99 99,76

0710160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах
1 037 240,00 1 034 790,99 99,76 1 037 240,00 1 034 790,99 99,76

2000 Охорона здоров`я 5 646 274,00 4 706 307,69 83,35 2 331 087,00 117 711,61 5,05 7 977 361,00 4 824 019,30 60,47

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 4 574 518,00 3 711 261,70 81,13 2 256 087,00 42 711,61 1,89 6 830 605,00 3 753 973,31 54,96

0712111
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги
396 000,00 350 251,39 88,45 75 000,00 75 000,00 100,00 471 000,00 425 251,39 90,29

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 675 756,00 644 794,60 95,42 675 756,00 644 794,60 95,42

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 382 463,00 1 373 025,46 99,32 0,00 644 199,48 0,00 1 382 463,00 2 017 224,94 145,92

0713032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 14 433,00 14 069,17 97,48 14 433,00 14 069,17 97,48

0713035
Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Перечинської 

міської територіальної громади) на залізничному транспорті приміського сполучення
42 000,00 37 100,00 88,33 42 000,00 37 100,00 88,33

0713104
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
1 097 130,00 1 095 306,43 99,83 0,00 644 199,48 0,00 1 097 130,00 1 739 505,91 158,55

0713160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

228 900,00 226 549,86 98,97 228 900,00 226 549,86 98,97

7000 Економічна діяльність 5 105 553,00 2 086 117,27 40,86 5 105 553,00 2 086 117,27 40,86

0717322 Будівництво-1 медичних установ та закладів 5 105 553,00 2 086 117,27 40,86 5 105 553,00 2 086 117,27 40,86

8000 Інша діяльність 14 482,00 14 481,50 100,00 2 586 852,63 2 579 328,60 99,71 2 601 334,63 2 593 810,10 99,71

0718240 Заходи та роботи з територіальної оборони 14 482,00 14 481,50 100,00 2 586 852,63 2 579 328,60 99,71 2 601 334,63 2 593 810,10 99,71

37 Фінансовий відділ Перечинської міської ради 1 485 000,00 1 397 894,34 94,13 3 655 180,00 2 725 200,87 74,56 5 140 180,00 4 123 095,21 80,21

0100 Державне управління 985 000,00 897 894,34 91,16 985 000,00 897 894,34 91,16

3710160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах
985 000,00 897 894,34 91,16 985 000,00 897 894,34 91,16

8000 Інша діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3718710 Резервний фонд місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9000 Міжбюджетні трансферти 500 000,00 500 000,00 100,00 3 655 180,00 2 725 200,87 74,56 4 155 180,00 3 225 200,87 77,62

3719760 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами 55 180,00 55 180,00 100,00 55 180,00 55 180,00 100,00

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 500 000,00 500 000,00 100,00 3 600 000,00 2 670 020,87 74,17 4 100 000,00 3 170 020,87 77,32

 Усього 134 572 598,00 124 465 633,66 92,49 41 389 834,63 32 882 652,14 79,45 175 962 432,63 157 348 285,80 89,42

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА
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Додаток 3

до рішення Перечинської міської ради

від 09 лютого 2022 року №663

грн

 Уточнений 

план за період

Виконано за 

період

%
 в

и
ко

н
ан

н
я

 

н
а 

вк
аз

ан
и

й
 

п
е

р
іо

д

 Уточнений 

план за період

Виконано за 

період

%
 в

и
ко

н
ан

н
я

 

н
а 

вк
аз

ан
и

й
 

п
е

р
іо

д

 Уточнений 

план за період

Виконано за 

період

%
 в

и
ко

н
ан

н
я

 

н
а 

вк
аз

ан
и

й
 

п
е

р
іо

д

01 Перечинська міська рада 0,00 0,00 0,0 100 000,00 0,00 0,0 100 000,00 0,00 0,0

8000 Інша діяльність 0,00 0,00 0,0 100 000,00 0,00 0,0 100 000,00 0,00 0,0

0118831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі 50 000,00 50 000,00 100,0 100 000,00 50 000,00 50,0 150 000,00 100 000,00 66,7

37 Фінансовий відділ Перечинської міської ради 0,00 0,00 0,0 -100 000,00 0,00 0,0 -100 000,00 0,00 0,0

8000 Інша діяльність 0,00 0,00 0,0 -100 000,00 0,00 0,0 -100 000,00 0,00 0,0

0118832
Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла 

на селі
0,00 0,00 0,0 -100 000,00 -100 000,00 100,0 -100 000,00 -100 000,00 100,0

 Усього 50 000,00 50 000,00 100,0 0,00 -50 000,00 0,0 50 000,00 0,00 0,0

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА

Виконання надання та повернення кредитів бюджету міської територіальної громади за 2022 рік

Код
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ

Загальний фонд Спеціальний фонд Всього по фондах
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Додаток 4

до рішення Перечинської міської ради

від 09 лютого 2022 року №663

грн

Дефіцит-профіцит 24 095 696,00 46 580 051,10 -36 821 873,63 -21 718 039,33 -12 726 177,63 24 862 011,77

Зміни обсягів готівкових коштів -24 095 696,00 -42 008 680,10 36 821 873,63 18 992 838,46 12 726 177,63 -23 015 841,64

На початок періоду 11 703 107,70 11 703 107,70 1 630 626,29 2 632 739,53 13 333 733,99 14 335 847,23

На кінець звітного періоду 500 022,07 33 931 269,31 107 534,29 5 266 589,69 607 556,36 39 197 859,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) -35 298 781,63 -24 351 889,49 35 298 781,63 24 351 889,49 0,00 0,00

Інші розрахунки 4 571 371,00 -2 725 200,87 1 846 170,13

Секретар міської ради                                                                    Галина ГАЄВСЬКА

Джерела фінансування бюджету міської територіальної громади за 2022 рік

Найменування 

Загальний фонд Спеціальний  фонд Всього по обох фондах

Уточнений план за                              

період 

Виконання на                                  

звітну дату

Уточнений план за                              

період 

Виконання на                     

звітну дату

Уточнений план за                              

період 

Виконання на                                            

звітну дату
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Додаток 5

до рішення Перечинської міської ради

від 09 лютого 2022 року №663
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10000000 Податкові надходження  60 159 859,81 128 628 707,77 213,8 86 491,02 89 415,44 103,4 60 246 350,83 128 718 123,21 213,7

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  41 177 376,65 106 208 984,59 257,9 0,0 41 177 376,65 106 208 984,59 257,9

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 41 177 376,65 106 208 984,59 257,9 0,0 41 177 376,65 106 208 984,59 257,9

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 

податку у вигляді заробітної плати
39 190 270,32 50 380 136,10 128,6 0,0 39 190 270,32 50 380 136,10 128,6

11010200
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що 
1 752 174,89 54 965 507,43 3137,0 0,0 1 752 174,89 54 965 507,43 3137,0

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна плата
87 392,59 747 917,69 855,8 0,0 87 392,59 747 917,69 855,8

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного 

декларування
147 538,85 115 423,37 78,2 0,0 147 538,85 115 423,37 78,2

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 470 030,77 405 301,87 86,2 0,0 470 030,77 405 301,87 86,2

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 464 414,49 398 120,50 85,7 0,0 464 414,49 398 120,50 85,7

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування 
93 576,30 25 425,32 27,2 0,0 93 576,30 25 425,32 27,2

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
370 838,19 372 695,18 100,5 0,0 370 838,19 372 695,18 100,5

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 5 616,28 7 181,37 127,9 0,0 5 616,28 7 181,37 127,9

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення
5 616,28 7 181,37 127,9 0,0 5 616,28 7 181,37 127,9

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  2 624 677,43 2 264 155,02 86,3 0,0 2 624 677,43 2 264 155,02 86,3

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 371 295,53 106 772,90 28,8 0,0 371 295,53 106 772,90 28,8

14021900 Пальне 371 295,53 106 772,90 28,8 0,0 371 295,53 106 772,90 28,8

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 1 261 517,34 758 139,08 60,1 0,0 1 261 517,34 758 139,08 60,1

14031900 Пальне 1 261 517,34 758 139,08 60,1 0,0 1 261 517,34 758 139,08 60,1

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 
991 864,56 1 399 243,04 141,1 0,0 991 864,56 1 399 243,04 141,1

14040100
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній 

торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що 
500 948,41 0,0 0,0 0,00 500 948,41 0,0

14040200
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 
898 294,63 0,0 0,0 0,00 898 294,63 0,0

18000000
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом 

України
15 887 774,96 19 750 266,29 124,3 0,0 15 887 774,96 19 750 266,29 124,3

18010000 Податок на майно 8 790 967,12 8 910 357,52 101,4 0,0 8 790 967,12 8 910 357,52 101,4

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, 

які є власниками об`єктів житлової нерухомості 
2 883,62 4 648,65 161,2 0,0 2 883,62 4 648,65 161,2

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є 

власниками об`єктів житлової нерухомості 
89 612,37 59 590,83 66,5 0,0 89 612,37 59 590,83 66,5

18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості 
259 501,52 86 861,97 33,5 0,0 259 501,52 86 861,97 33,5

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, 

які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 
356 838,80 385 678,74 108,1 0,0 356 838,80 385 678,74 108,1

Звіт по виконанню бюджету міської територіальної громади за 2021 та 2022 роки

Код Найменування згідно з класифікацією бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Всього по фондах

Доходи
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18010500 Земельний податок з юридичних осіб 5 205 234,48 5 642 590,20 108,4 0,0 5 205 234,48 5 642 590,20 108,4

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 219 084,77 2 408 312,65 108,5 0,0 2 219 084,77 2 408 312,65 108,5

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 229 211,21 56 556,70 24,7 0,0 229 211,21 56 556,70 24,7

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 424 433,35 261 950,78 61,7 0,0 424 433,35 261 950,78 61,7

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 4 167,00 4 167,00 100,0 0,0 4 167,00 4 167,00 100,0

18030000 Туристичний збір 2 809,77 1 790,00 63,7 0,0 2 809,77 1 790,00 63,7

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 2 809,77 1 790,00 63,7 0,0 2 809,77 1 790,00 63,7

18050000 Єдиний податок  7 093 998,07 10 838 118,77 152,8 0,0 7 093 998,07 10 838 118,77 152,8

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 630 075,28 4 488 235,30 712,3 0,0 630 075,28 4 488 235,30 712,3

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 6 463 152,24 6 349 112,47 98,2 0,0 6 463 152,24 6 349 112,47 98,2

18050500
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює 
770,55 771,00 100,1 0,0 770,55 771,00 100,1

19000000 Інші податки та збори 0,0 86 491,02 89 415,44 103,4 86 491,02 89 415,44 103,4

19010000 Екологічний податок 0,0 86 491,02 89 415,44 103,4 86 491,02 89 415,44 103,4

19010100
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису 
0,0 59 204,89 50 682,16 85,6 59 204,89 50 682,16 85,6

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 0,0 23 150,04 32 514,05 140,4 23 150,04 32 514,05 140,4

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, 

крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 
0,0 4 136,09 6 219,23 150,4 4 136,09 6 219,23 150,4

20000000 Неподаткові надходження  1 512 313,33 2 290 953,99 151,5 3 582 149,48 8 311 867,63 232,0 5 094 462,81 10 602 821,62 208,1

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  20 562,00 74 951,00 364,5 0,0 20 562,00 74 951,00 364,5

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції 

(частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб

50,00 0,0 0,0 0,0

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного місцевого бюджету
50,00 0,0 0,0 0,0

21080000 Інші надходження  20 512,00 74 951,00 365,4 0,0 20 512,00 74 951,00 365,4

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 3 512,00 816,00 23,2 0,0 3 512,00 816,00 23,2

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
17 000,00 74 135,00 436,1 0,0 17 000,00 74 135,00 436,1

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 751 934,48 2 162 173,27 287,5 0,0 751 934,48 2 162 173,27 287,5

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 637 239,09 1 947 528,58 305,6 0,0 637 239,09 1 947 528,58 305,6

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 563 149,09 1 921 868,58 341,3 0,0 563 149,09 1 921 868,58 341,3

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 70 680,00 25 660,00 36,3 0,0 70 680,00 25 660,00 36,3

22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
3 410,00 0,0 0,0 3 410,00 0,00 0,0

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 

державним майном  
91 382,09 185 347,15 202,8 0,0 91 382,09 185 347,15 202,8

22080400
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності
91 382,09 185 347,15 202,8 0,0 91 382,09 185 347,15 202,8

22090000 Державне мито  23 313,30 29 297,54 125,7 0,0 23 313,30 29 297,54 125,7

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за 

оформлення документів на спадщину і дарування  
19 437,30 25 489,54 131,1 0,0 19 437,30 25 489,54 131,1
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22090400
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 

паспортів громадян України  
3 876,00 3 808,00 98,2 0,0 3 876,00 3 808,00 98,2

24000000 Інші неподаткові надходження  739 816,85 53 829,72 7,3 25 098,03 24 380,23 97,1 764 914,88 78 209,95 10,2

24060000 Інші надходження  739 816,85 53 829,72 7,3 25 098,03 24 380,23 97,1 764 914,88 78 209,95 10,2

24060300 Інші надходження  734 794,82 53 829,72 7,3 734 794,82 53 829,72 7,3

24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
0,0 25 098,03 24 380,23 97,1 25 098,03 24 380,23 97,1

24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не 

надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 

використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо

5 022,03 0,0 0,0 5 022,03 0,00 0,0

25000000 Власні надходження бюджетних установ  0,0 3 557 051,45 8 287 487,40 233,0 3 557 051,45 8 287 487,40 233,0

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 
0,0 791 037,55 759 874,58 96,1 791 037,55 759 874,58 96,1

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0,0 776 147,55 757 874,58 97,6 776 147,55 757 874,58 97,6

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 0,0 13 920,00 2 000,00 14,4 13 920,00 2 000,00 14,4

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна) 
0,0 970,00 0,0 970,00 0,00 0,0

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  0,0 2 766 013,90 7 527 612,82 272,1 2 766 013,90 7 527 612,82 272,1

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,0 2 757 075,38 7 527 612,82 273,0 2 757 075,38 7 527 612,82 273,0

25020200
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та 

від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження 
0,0 8 938,52 0,0 8 938,52 0,00 0,0

30000000 Доходи від операцій з капіталом  1 360,00 9 500,00 698,5 3 138 446,44 2 713 329,74 86,5 3 139 806,44 2 722 829,74 86,7

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  1 360,00 9 500,00 698,5 1 073 128,00 1 743 400,00 162,5 1 074 488,00 1 752 900,00 163,1

31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в 

порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і 
1 200,00 9 500,00 791,7 0,0 1 200,00 9 500,00 791,7

31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і  
1 200,00 9 500,00 791,7 0,0 1 200,00 9 500,00 791,7

31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і  дорогоцінного каміння  160,00 0,0 0,0 160,00 0,00 0,0

31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в 

комунальній власності  
0,0 1 073 128,00 1 743 400,00 162,5 1 073 128,00 1 743 400,00 162,5

33000000 Кошти від продажу землі і  нематеріальних активів 0,0 2 065 318,44 969 929,74 47,0 2 065 318,44 969 929,74 47,0

33010000 Кошти від продажу землі  0,0 2 065 318,44 969 929,74 47,0 2 065 318,44 969 929,74 47,0

33010100
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 
0,0 2 065 318,44 969 929,74 47,0 2 065 318,44 969 929,74 47,0

40000000 Офіційні трансферти  44 488 932,89 40 166 523,00 90,3 350 000,00 0,00 0,0 44 838 932,89 40 166 523,00 89,6

41000000 Від органів державного управління  44 488 932,89 40 166 523,00 90,3 350 000,00 0,00 0,0 44 838 932,89 40 166 523,00 89,6

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 1 165 800,00 0,0 0,0 0,00 1 165 800,00 0,0

41020100 Базова дотація 1 165 800,00 0,0 0,0 0,00 1 165 800,00 0,0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41 050 500,00 33 929 000,00 82,7 0,0 41 050 500,00 33 929 000,00 82,7

41032700
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми `Спроможна 

школа для кращих результатів`
1 995 300,00 0,0 0,0 1 995 300,00 0,00 0,0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 37 515 200,00 33 929 000,00 90,4 0,0 37 515 200,00 33 929 000,00 90,4
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41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій
1 540 000,00 0,0 0,0 1 540 000,00 0,00 0,0

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 616 700,00 3 422 423,00 555,0 0,0 616 700,00 3 422 423,00 555,0

41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 
486 700,00 122 600,00 25,2 0,0 486 700,00 122 600,00 25,2

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 2 268 623,00 0,0 0,0 0,00 2 268 623,00 0,0

41040500
Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за 

комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 
130 000,00 1 031 200,00 793,2 0,0 130 000,00 1 031 200,00 793,2

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 821 732,89 1 649 300,00 58,4 350 000,00 0,00 0,0 3 171 732,89 1 649 300,00 52,0

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції
1 855 600,00 1 514 200,00 81,6 0,0 1 855 600,00 1 514 200,00 81,6

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
134 400,00 135 100,00 100,5 0,0 134 400,00 135 100,00 100,5

41051400
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
378 093,00 0,0 0,0 378 093,00 0,00 0,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,0 350 000,00 0,0 350 000,00 0,00 0,0

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
453 639,89 0,0 0,0 453 639,89 0,00 0,0

50000000 Цільові фонди  0,0 36 000,00 0,0 36 000,00 0,00 0,0

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  
0,0 36 000,00 0,0 36 000,00 0,00 0,0

 Усього ( без урахування трансфертів) 61 673 533,14 130 929 161,76 212,3 6 843 086,94 11 114 612,81 162,4 68 516 620,08 142 043 774,57 207,3

 Усього 106 162 466,03 171 095 684,76 161,2 7 193 086,94 11 114 612,81 154,5 113 355 552,97 182 210 297,57 160,7

01 Перечинська міська рада 18 456 009,95 32 484 156,03 176,0 7 461 904,61 18 922 667,80 253,6 25 917 914,56 51 406 823,83 198,3

0100 Державне управління 11 973 554,05 12 672 953,20 105,8 1 552 437,87 1 441 158,19 92,8 13 525 991,92 14 114 111,39 104,3

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

11 932 563,01 12 664 658,20 106,1 1 552 437,87 1 441 158,19 92,8 13 485 000,88 14 105 816,39 104,6

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 40 991,04 8 295,00 20,2 0,0 40 991,04 8 295,00 20,2

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 621 521,76 1 191 391,76 191,7 8 938,52 529 543,27 5924,3 630 460,28 1 720 935,03 273,0

0113210 Організація та проведення громадських робіт 171 942,48 77 455,98 45,0 8 938,52 0,0 180 881,00 77 455,98 42,8

0113230
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням воєнного стану
543 889,68 0,0 529 543,27 0,0 0,00 1 073 432,95 0,0

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 449 579,28 570 046,10 126,8 0,0 449 579,28 570 046,10 126,8

4000 Культура i мистецтво 217 268,94 88 587,74 40,8 229 373,75 0,0 446 642,69 88 587,74 19,8

0114040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 74 000,00 0,0 229 373,75 0,0 303 373,75 0,00 0,0

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 143 268,94 88 587,74 61,8 0,0 143 268,94 88 587,74 61,8

5000 Фiзична культура i спорт 66 082,00 4 409,00 6,7 0,0 66 082,00 4 409,00 6,7

0115062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну 

діяльність в регіоні
66 082,00 4 409,00 6,7 0,0 66 082,00 4 409,00 6,7

6000 Житлово-комунальне господарство 5 235 017,01 5 492 535,59 104,9 2 402 547,09 3 813 073,50 158,7 7 637 564,10 9 305 609,09 121,8

Видатки
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0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 196 867,47 144 785,64 73,5 0,0 196 867,47 144 785,64 73,5

0116014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 1 343 999,37 1 347 379,02 100,3 0,0 1 343 999,37 1 347 379,02 100,3

0116020
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
432 619,21 831 267,44 192,1 68 000,00 498 095,00 732,5 500 619,21 1 329 362,44 265,5

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 3 261 530,96 3 169 103,49 97,2 2 334 547,09 3 314 978,50 142,0 5 596 078,05 6 484 081,99 115,9

7000 Економічна діяльність 231 603,06 3 765 417,55 1625,8 3 012 892,12 5 947 479,98 197,4 3 244 495,18 9 712 897,53 299,4

0117130 Здійснення заходів із землеустрою 38 621,00 14 474,55 37,5 0,0 38 621,00 14 474,55 37,5

0117325 Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0,0 52 994,71 0,00 0,0 52 994,71 0,00 0,0

0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,0 60 300,00 0,0 60 300,00 0,00 0,0

0117363
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій
0,0 1 884 714,97 63 506,00 3,4 1 884 714,97 63 506,00 3,4

0117461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету
191 705,00 3 738 446,00 1950,1 4 839 031,00 0,0 191 705,00 8 577 477,00 4474,3

0117650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 0,0 8 299,00 0,00 0,0 8 299,00 0,00 0,0

0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 12 497,00 0,0 0,0 0,00 12 497,00 0,0

0117691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце

0,0 0,00 165 181,96 0,0 0,00 165 181,96 0,0

0117700
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 

міжнародних організацій, донорських установ
1 277,06 0,00 0,0 1 006 583,44 879 761,02 87,4 1 007 860,50 879 761,02 87,3

8000 Інша діяльність 40 963,13 4 348 620,20 10615,9 185 715,26 3 466 412,86 1866,5 226 678,39 7 815 033,06 3447,6

0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 197 350,00 0,0 89 980,00 0,0 0,00 287 330,00 0,0

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 30 763,13 0,00 0,0 43 640,00 0,0 74 403,13 0,00 0,0

0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони 4 092 270,20 0,0 3 347 608,26 0,0 0,00 7 439 878,46 0,0

0118311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,0 142 075,26 28 824,60 20,3 142 075,26 28 824,60 20,3

0118410 Фінансова підтримка засобів масової інформації 10 200,00 59 000,00 578,4 0,00 0,0 10 200,00 59 000,00 578,4

9000 Міжбюджетні трансферти 70 000,00 4 920 240,99 7028,9 70 000,00 3 725 000,00 5321,4 140 000,00 8 645 240,99 6175,2

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів
70 000,00 4 920 240,99 7028,9 70 000,00 3 725 000,00 5321,4 140 000,00 8 645 240,99 6175,2

06 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 70 078 899,01 83 454 977,65 119,1 6 128 237,39 5 807 426,51 94,8 76 207 136,40 89 262 404,16 117,1

0100 Державне управління 2 395 255,95 2 749 270,55 114,8 0,0 2 395 255,95 2 749 270,55 114,8

0610160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах
2 395 255,95 2 749 270,55 114,8 0,0 2 395 255,95 2 749 270,55 114,8

1000 Освіта 63 158 541,71 75 109 460,51 118,9 5 987 180,04 4 432 529,51 74,0 69 145 721,75 79 541 990,02 115,0

0611010 Надання дошкільної освіти 13 346 872,64 14 308 325,20 107,2 495 513,72 526 527,02 106,3 13 842 386,36 14 834 852,22 107,2

0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 9 890 294,49 17 614 859,09 178,1 485 767,22 3 497 243,86 719,9 10 376 061,71 21 112 102,95 203,5

0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 34 188 601,89 33 798 533,69 98,9 0,0 34 188 601,89 33 798 533,69 98,9

0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 3 174 306,14 0,0 2 374 735,00 0,0 2 374 735,00 3 174 306,14 133,7

0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 4 543 345,13 4 976 473,06 109,5 112 572,10 408 758,63 363,1 4 655 917,23 5 385 231,69 115,7

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 1 810,00 290 478,20 16048,5 0,0 1 810,00 290 478,20 16048,5

0611151
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 

бюджету
61 619,47 13 540,00 22,0 15 600,00 0,0 77 219,47 13 540,00 17,5
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0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 867 416,25 922 577,37 106,4 0,0 867 416,25 922 577,37 106,4

0611171
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію програми `Спроможна школа для кращих результатів`
0,0 221 700,00 0,0 221 700,00 0,00 0,0

0611172
Виконання заходів в рамках реалізації програми `Спроможна школа для кращих 

результатів` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
0,0 1 995 300,00 0,0 1 995 300,00 0,00 0,0

0611181

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа`

18 300,00 0,0 24 599,00 0,0 42 899,00 0,00 0,0

0611182

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам

156 700,00 0,0 221 393,00 0,0 378 093,00 0,00 0,0

0611200
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
83 581,84 10 367,76 12,4 40 000,00 0,00 0,0 123 581,84 10 367,76 8,4

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 285 404,01 0,0 1 327 579,22 0,0 0,00 1 612 983,23 0,0

0613230
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням воєнного стану
285 404,01 0,0 1 327 579,22 0,0 0,00 1 612 983,23 0,0

4000 Культура i мистецтво 2 710 090,11 3 244 116,62 119,7 64 205,50 45 935,78 71,5 2 774 295,61 3 290 052,40 118,6

0614030 Забезпечення діяльності бібліотек 773 030,42 1 054 913,23 136,5 14 758,00 9 819,05 66,5 787 788,42 1 064 732,28 135,2

0614040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 280 986,82 298 693,52 106,3 462,00 4 357,08 943,1 281 448,82 303 050,60 107,7

0614060
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів
1 656 072,87 1 890 509,87 114,2 48 985,50 31 759,65 64,8 1 705 058,37 1 922 269,52 112,7

5000 Фiзична культура i спорт 1 815 011,24 2 066 725,96 113,9 76 851,85 1 382,00 1,8 1 891 863,09 2 068 107,96 109,3

0615031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл
1 744 999,24 2 054 725,96 117,7 46 863,85 1 382,00 2,9 1 791 863,09 2 056 107,96 114,7

0615062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну 

діяльність в регіоні
70 012,00 12 000,00 17,1 29 988,00 0,0 100 000,00 12 000,00 12,0

07
Відділ охорони здоров`я, соціального захисту населення Перечинської міської 

ради
5 821 598,51 7 128 605,64 122,5 1 270 193,88 5 427 356,96 427,3 7 091 792,39 12 555 962,60 177,0

0100 Державне управління 851 390,55 1 034 790,99 121,5 7 650,00 0,0 859 040,55 1 034 790,99 120,5

0710160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах
851 390,55 1 034 790,99 121,5 7 650,00 0,0 859 040,55 1 034 790,99 120,5

2000 Охорона здоров`я 3 977 900,13 4 706 307,69 118,3 49 000,00 117 711,61 240,2 4 026 900,13 4 824 019,30 119,8

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2 865 224,71 3 711 261,70 129,5 49 000,00 42 711,61 87,2 2 914 224,71 3 753 973,31 128,8

0712111
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги
203 376,46 350 251,39 172,2 75 000,00 0,0 203 376,46 425 251,39 209,1

0712144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 468 504,53 0,0 0,0 468 504,53 0,00 0,0

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 440 794,43 644 794,60 146,3 0,0 440 794,43 644 794,60 146,3

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 992 307,83 1 373 025,46 138,4 421 692,09 644 199,48 152,8 1 413 999,92 2 017 224,94 142,7

0713032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 14 069,17 0,0 0,0 0,00 14 069,17 0,0

0713035

Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців 

Перечинської міської територіальної громади) на залізничному транспорті приміського 

сполучення

30 000,00 37 100,00 123,7 0,0 30 000,00 37 100,00 123,7

0713104
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
830 800,28 1 095 306,43 131,8 421 692,09 644 199,48 152,8 1 252 492,37 1 739 505,91 138,9

0713160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

97 982,94 226 549,86 231,2 0,0 97 982,94 226 549,86 231,2
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0713192
Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних 

сил
33 524,61 0,0 0,0 33 524,61 0,00 0,0

7000 Економічна діяльність 0,0 791 851,79 2 086 117,27 263,4 791 851,79 2 086 117,27 263,4

0717322 Будівництво-1 медичних установ та закладів 0,0 791 851,79 2 086 117,27 263,4 791 851,79 2 086 117,27 263,4

8000 Інша діяльність 14 481,50 0,0 2 579 328,60 0,0 0,00 2 593 810,10 0,0

0718240 Заходи та роботи з територіальної оборони 14 481,50 0,0 2 579 328,60 0,0 0,00 2 593 810,10 0,0

37 Фінансовий відділ Перечинської міської ради 1 664 305,42 1 397 894,34 84,0 316 600,00 2 725 200,87 860,8 1 980 905,42 4 123 095,21 208,1

0100 Державне управління 826 799,53 897 894,34 108,6 0,0 826 799,53 897 894,34 108,6

3710160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах
826 799,53 897 894,34 108,6 0,0 826 799,53 897 894,34 108,6

8000 Інша діяльність 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

3718710 Резервний фонд місцевого бюджету 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

9000 Міжбюджетні трансферти 837 505,89 500 000,00 59,7 316 600,00 2 725 200,87 860,8 1 154 105,89 3 225 200,87 279,5

3719490

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи 

охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з 

державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

837 505,89 0,0 2 500,00 0,0 840 005,89 0,00 0,0

3719760
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними 

громадами
0,0 100 000,00 55 180,00 55,2 100 000,00 55 180,00 55,2

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 500 000,00 0,0 214 100,00 2 670 020,87 1247,1 214 100,00 3 170 020,87 1480,6

 Усього 96 020 812,89 124 465 633,66 129,6 15 176 935,88 32 882 652,14 216,7 111 197 748,77 157 348 285,80 141,5

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА
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Додаток 6

до рішення Перечинської міської ради

від 09 лютого 2022 року №663

грн

Уточнений план 

на рік 

Профінансовано 

січень-вересень

Касові  видатки    

січень-вересень

Повернуто                     

до бюджету

0100000 Перечинська мiська рада Закарпатської областi 42 309 652,00 35 795 710,91 35 795 710,91 -

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління
Програма ефективного використання майна комунальної власності Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки
221 840,00 8 295,00 8 295,00

0113210 Організація та проведення громадських робіт
Програма співфінансування оплачуваних громадських робіт у Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки
232 340,00 77 455,98 77 455,98

0113210 Організація та проведення громадських робіт
Програма оплачуваних суспільно-корисних робіт в Перечинській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки
35 500,00

0113230
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або 

евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану
Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 1 200 530,00 639 082,40 639 082,40

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств 

населення Перечинської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки
786 160,00 570 046,10 570 046,10

0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Програма розвитку культурно-масової роботи в Перечинській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки
184 200,00 88 587,74 88 587,74

0115062
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Програма розвитку фізичної культури та спорту в Перечинській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки
10 849,00 4 409,00 4 409,00

0116014 Забезпечення збору та вивезення сміття і  відходів 1 419 120,00 1 347 379,02 1 347 379,02

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 401 760,00 401 760,00 401 760,00

0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Програма фінансової підтримки КП «Комунальник» з питань розвитку житлово-

комунального господарства на 2021-2023 роки
0,00

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
Програма фінансового забезпечення заходів пов’язаних з підсиленням водопостачання в 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки
145 680,00 144 785,64 144 785,64

0116020
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма фінансової підтримки КП «Комунальник» з питань розвитку житлово-

комунального господарства на 2021-2023 роки
2 231 345,00 1 329 362,44 1 329 362,44

0116030 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою Перечинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 7 643 237,00 6 082 321,99 6 082 321,99

0117130 Здійснення заходів із землеустрою
Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки
57 000,00 14 474,55 14 474,55

0117461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування 

державного та місцевого значення в Перечинській міській територіальній громаді на 2021-

2023 роки

9 677 752,00 8 577 477,00 8 577 477,00

0118110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Програма створення та накопичення матеріального резерву Перечинської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки
0,00

0118110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха
Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 354 078,00 287 330,00 287 330,00

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма фінансового забезпечення заходів, щодо боротьби зі злочинністю та охорони 

громадського порядку на території Перечинської міської територіальної громади на 2021-

2023 роки

50 000,00

Інформація про фінансування програм із бюджету міської територіальної громади за 2022 рік

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Програма санітарного очищення та утримання елементів благоустрою на території 

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

КПКВК Найменування місцевої програми

Всього по програмі
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0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 39 000,00

0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони
Програма заходів національного супротиву Перечинської міської територіальної громади 

на 2022-2023 роки
8 611 800,00 7 439 878,46 7 439 878,46

0118311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
Екологічна програма здійснення природоохоронних заходів в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки
153 161,00 28 824,60 28 824,60

0118410 Фінансова підтримка засобів масової інформації
Програма забезпечення інформаційного простору у Перечинській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки
59 000,00 59 000,00 59 000,00

0118831
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на 

селі
Цільова програма «Власний дім» на 2021−2023 роки 150 000,00 50 000,00 50 000,00

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів

Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо 

реалізації державної регіональної політики на 2022-2025 роки
125 000,00 125 000,00 125 000,00

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської  територіальної 

громади на 2021-2023 роки
260 000,00 259 940,99 259 940,99

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів

Комплексна Програма профілактики злочинності на території Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки
2 850 000,00 2 850 000,00 2 850 000,00

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів

Програма забезпечення державної безпеки в Ужгородському районі, матеріально-

технічного забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2022 рік 
50 000,00 50 000,00 50 000,00

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів

Програма організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову 

військову службу та військово-патріотичного виховання населення Перечинської міської 

територіальної громади на 2022 – 2025 роки

50 000,00 50 000,00 50 000,00

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів

Програма заходів національного супротиву Перечинської міської територіальної громади 

на 2022-2023 роки
5 310 300,00 5 310 300,00 5 310 300,00

0600000 Вiддiл освiти, культури, сiм"ї, молодi та спорту Перечинської мiської ради 655 623,00 606 917,01 606 917,01 -

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти Програма "Шкільний автобус" у Перечинській міській ТГ на 2022-2025 роки 243 090,00 213 238,00 213 238,00

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти
Програма "Обдарована молодь" Перечинської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки
70 000,00 70 000,00 70 000,00

0613230
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або 

евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану
Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 325 275,00 311 679,01 311 679,01

0614060
Забезпечення діяльності палаців і  будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів
Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 5 258,00

0615062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють Програма розвитку футболу у Перечинській міській територіальній громаді 12 000,00 12 000,00 12 000,00

0700000
Вiддiл охорони здоров"я, соцiального захисту населення та у справах дiтей 

Перечинської мiської ради
10 986 248,63 5 918 704,12 5 918 704,12 -

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області на 2022 рік
2 461 605,00 471 937,15 471 937,15

0712111
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» на 2021-2023 роки

85 000,00 84 945,00 84 945,00

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань у Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

675 756,00 644 794,60 644 794,60

0713035
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті

Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців 

Перечинської міської територіальної громади) на залізничному транспорті приміського 

сполучення на 2021-2023 роки

57 000,00 37 100,00 37 100,00
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0713192
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і  осіб з 

інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Програма фінансової підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил, які проживають на території Перечинської  міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки 

0,00 -

0717322 Будівництво медичних установ та закладів

Програма стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної допомоги 

населенню Перечинської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної 

бази Комунального некомерційного підприємства «Перечинський центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2021-2023 роки

0,00 -

0717322 Будівництво медичних установ та закладів
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області на 2022 рік
5 105 553,00 2 086 117,27 2 086 117,27

0718240 'Заходи та роботи з територіальної оборони
Програма заходів національного супротиву Перечинської міської територіальної громади 

на 2022-2023 роки
2 586 852,63 2 579 328,60 2 579 328,60

0718240 'Заходи та роботи з територіальної оборони Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 14 482,00 14 481,50 14 481,50

УСЬОГО 53 951 523,63 42 321 332,04 42 321 332,04 -

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА



 

296 
 

    
    УКРАЇНА 

   ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                                                                               

1 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

   РІШЕННЯ 

    

від 09 лютого 2023 року №664 

м.Перечин 

  

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 15 грудня 2022 року №626 «Про бюджет                                                               

Перечинської міської територіальної громади на 2023 рік» 

 

0750500000 
               (код бюджету) 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись ст. 14, 23, 78, 85 Бюджетного кодексу України, 

враховуючи  

лист фінансового відділу Перечинської міської ради від 20.01.2023 року       

№21/01-12 «Офіційний висновок про обсяг залишку коштів загального та 

спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету 

Перечинської міської територіальної громади станом на 01.01.2023 року»,  

лист Закарпатської ОВА від 11.01.2023 року №06-10/78 про необхідність 

передбачення субвенції обласному бюджету, 

розпорядження голови Закарпатської ОВА від 16.01.2023 №47 «Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік щодо розподілу субвенції на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та 

змін у структурі обласної військової адміністрації», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2023 рік: 

доходів бюджету міської територіальної громади згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 

видатків бюджету міської територіальної громади на 2023 рік за 

головними розпорядниками коштів (в межах змін обсягу доходів; спрямування 

залишку коштів (без залишку коштів субвенцій з державного бюджету), згідно з 

додатком 3.1 до цього рішення;  

профіциту за загальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 
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дефіциту за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

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

Перечинської міської територіальної громади на 2023 рік» – «Розподіл видатків 

бюджету міської територіальної громади на 2023 рік за головними 

розпорядниками коштів» згідно з додатком 1 до цього рішення. 

3. Затвердити кредитування бюджету міської територіальної громади у 

2023 році згідно з додатком 4 до цього рішення. 

4. Змінити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього 

рішення.  

5. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

6. Затвердити обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проектів у 2023 році згідно з додатком 6 до цього рішення. 

7. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної 

громади на реалізацію місцевих програм у 2023 році згідно з додатком 7 до 

цього рішення. 

8.  Затвердити розподіл субвенції із бюджету міської територіальної 

громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів (КПКВК 9800) на 2023 рік згідно з додатком 8. 

9.  Додатки 1 – 8, 3.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

10. 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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0750500000
код бюджету

(грн)

усього
у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти  81 400,00 81 400,00 - -

41000000 Від органів державного управління  81 400,00 81 400,00 - -

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
81 400,00 81 400,00 - -

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

81 400,00 81 400,00 - -

Х Усього доходів (без урахування трансфертів) 81 400,00 81 400,00 - -

Х Разом доходів 81 400,00 81 400,00 - -

           Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 1                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 09 лютого 2023 року №664

Зміни до обсягу доходів бюджету міської територіальної громади на 2023 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 33 715 863,00 11 364 989,00 22 350 874,00 22 011 494,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 

бюджетів 
33 715 863,00 11 364 989,00 22 350 874,00 22 011 494,00

208100 На початок періоду 36 244 429,79 33 931 269,31 2 313 160,48 1 866 974,59

208200 На кінець періоду 783 715,81 676 909,33 106 806,48 0,59

208340 Інші розрахунки -1 744 850,98 -1 744 850,98

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
- -20 144 520,00 20 144 520,00 20 144 520,00

Х Загальне фінансування 33 715 863,00 11 364 989,00 22 350 874,00 22 011 494,00

600000 Фінансування за активними операціями 33 715 863,00 11 364 989,00 22 350 874,00 22 011 494,00

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 33 715 863,00 11 364 989,00 22 350 874,00 22 011 494,00

602100 На початок періоду 36 244 429,79 33 931 269,31 2 313 160,48 1 866 974,59

602200 На кінець періоду 783 715,81 676 909,33 106 806,48 0,59

602304 Інші розрахунки -1 744 850,98 -1 744 850,98

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
- -20 144 520,00 20 144 520,00 20 144 520,00

Х Загальне фінансування 33 715 863,00 11 364 989,00 22 350 874,00 22 011 494,00

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2023 рік 

0750500000
(код бюджету)

Код
Найменування згідно з Класифікацією                         

фінансування бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

            Секретар міської  ради                                               Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 2                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 09 лютого 2023 року №664
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0750500000
(код бюджету) (грн)

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

0100000 Перечинська міська рада 28 359 606,00 25 274 748,00 11 208 011,00 2 802 445,00 3 084 858,00 14 686 706,00 14 298 569,00 388 137,00 0,00 0,00 14 298 569,00 43 046 312,00

0110000 Перечинська міська рада 28 359 606,00 25 274 748,00 11 208 011,00 2 802 445,00 3 084 858,00 14 686 706,00 14 298 569,00 388 137,00 0,00 0,00 14 298 569,00 43 046 312,00

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

15 740 598,00 15 740 598,00 11 017 211,00 1 454 285,00 - 1 928 330,00 1 928 330,00 - - - 1 928 330,00 17 668 928,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері 

державного управління
269 500,00 269 500,00 - - - 2 083 000,00 2 083 000,00 - - - 2 083 000,00 2 352 500,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення 

громадських робіт
295 118,00 295 118,00 190 800,00 - - 0,00 - - - - - 295 118,00

0113230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або 

евакуйованим особам у зв`язку 

із введенням воєнного стану

0,00 - - - - 300 000,00 300 000,00 - - - 300 000,00 300 000,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення

1 130 000,00 1 130 000,00 - - - 0,00 - - - - - 1 130 000,00

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
140 000,00 140 000,00 - - - 0,00 - - - - - 140 000,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні

120 000,00 120 000,00 - - - 0,00 - - - - - 120 000,00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

200 000,00 200 000,00 - - - 0,00 - - - - - 200 000,00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та 

вивезення сміття і відходів
1 501 480,00 - - - 1 501 480,00 0,00 - - - - - 1 501 480,00

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
усього

у тому числі 

бюджет                

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки              

розвитку

Додаток 3

до рішення міської ради                                                                                                                                                 

від 09 лютого 2023 року №664

Розподіл видатків бюджету міської територіальної громади на 2023 рік (зі змінами)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

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
оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії
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0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

833 378,00 - - - 833 378,00 0,00 - - - - 833 378,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою 

населених пунктів
5 331 748,00 4 881 748,00 - 1 348 160,00 450 000,00 449 733,00 449 733,00 - - - 449 733,00 5 781 481,00

0116071 6071 0640

Відшкодування різниці між 

розміром ціни (тарифу) на 

житлово-комунальні послуги, 

що затверджувалися або 

погоджувалися рішенням 

місцевого органу виконавчої 

влади та органу місцевого 

самоврядування, та розміром 

економічно обґрунтованих 

витрат на їх виробництво 

(надання)

300 000,00 - - - 300 000,00 0,00 - - - - 300 000,00

0117130 7130 0421
Здійснення заходів із 

землеустрою
55 653,00 55 653,00 - - - 0,00 - - - - - 55 653,00

0117325 7325 0443
Будівництво-1 споруд, установ 

та закладів фізичної культури і 

спорту

0,00 - - - - 56 416,00 56 416,00 - - - 56 416,00 56 416,00

0117340 7340 0443
Проектування, реставрація та 

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

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування 

та забудови територій 

(містобудівної документації)

0,00 - - - - 286 700,00 286 700,00 - - - 286 700,00 286 700,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій

0,00 - - - - 1 000,00 1 000,00 - - - 1 000,00 1 000,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету

907 731,00 907 731,00 - - - 4 711 150,00 4 711 150,00 - - - 4 711 150,00 5 618 881,00

0117650 7650 0490
Проведення експертної 

грошової оцінки земельної 

ділянки чи права на неї

- - - - - 21 160,00 21 160,00 - - - 21 160,00 21 160,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій 

органів місцевого 

самоврядування

12 400,00 12 400,00 - - - 0,00 - - - - - 12 400,00
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0117691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок 

цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

влади

0,00 - - - - 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 - - - 0,00 - - - - - 2 000,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

25 000,00 25 000,00 - - - 69 000,00 69 000,00 - - - 69 000,00 94 000,00

0118230 8230 0380
Інші заходи громадського 

порядку та безпеки
120 000,00 120 000,00 - - - 0,00 - - - - - 120 000,00

0118240 8240 0380
Заходи та роботи з 

територіальної оборони
1 000 000,00 1 000 000,00 - - - 3 572 080,00 3 572 080,00 - - - 3 572 080,00 4 572 080,00

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне 

використання природних 

ресурсів

- - - - - 257 637,00 - 257 637,00 - - - 257 637,00

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів 

масової інформації
100 000,00 100 000,00 - - - 0,00 - - - - - 100 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

275 000,00 275 000,00 - - - 800 000,00 800 000,00 - - - 800 000,00 1 075 000,00

0600000
Відділ освіти, культури, сім'ї, 

молоді та спорту Перечинської 

міської ради

79 083 383,00 79 083 383,00 57 550 151,00 5 919 635,00 0,00 5 113 228,00 3 417 713,00 1 695 515,00 0,00 440 165,00 3 417 713,00 84 196 611,00

0610000

Відділ освіти, культури, сім'ї, 

молоді та спорту Перечинської 

міської ради

79 083 383,00 79 083 383,00 57 550 151,00 5 919 635,00 0,00 5 113 228,00 3 417 713,00 1 695 515,00 0,00 440 165,00 3 417 713,00 84 196 611,00

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 - 0,00 - - - - - 3 283 481,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 13 751 871,00 13 751 871,00 9 254 496,00 1 456 005,00 - 980 750,00 50 000,00 930 750,00 - - 50 000,00 14 732 621,00
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0611021 1021 0921

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок 

коштів місцевого бюджету

16 482 675,00 16 482 675,00 9 333 030,00 3 714 550,00 - 2 272 313,00 2 007 713,00 264 600,00 - - 2 007 713,00 18 754 988,00

0611031 1031 0921

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок 

освітньої субвенції

32 829 100,00 32 829 100,00 26 909 100,00 - - 0,00 - - - - - 32 829 100,00

0611080 1080 0960
Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами
4 993 060,00 4 993 060,00 4 059 807,00 - - 580 165,00 80 000,00 500 165,00 - 440 165,00 80 000,00 5 573 225,00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

81 400,00 81 400,00 66 721,00 - - 0,00 - - - - 81 400,00

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти
178 220,00 178 220,00 - - - 0,00 - - - - - 178 220,00

0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок коштів місцевого 

бюджету

16 247,00 16 247,00 - - - 35 000,00 35 000,00 - - - 35 000,00 51 247,00

0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок освітньої субвенції

1 428 500,00 1 428 500,00 1 170 900,00 - - 0,00 - - - - - 1 428 500,00

0614030 4030 0824
Забезпечення діяльності 

бібліотек
1 267 855,00 1 267 855,00 883 165,00 183 395,00 - 1 000 000,00 1 000 000,00 - - - 1 000 000,00 2 267 855,00

0614040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв 

i виставок
514 808,00 514 808,00 238 514,00 66 320,00 - 10 000,00 10 000,00 - - - 10 000,00 524 808,00

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності 

палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів

2 160 224,00 2 160 224,00 1 438 761,00 368 045,00 - 0,00 - - - - - 2 160 224,00

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

2 095 942,00 2 095 942,00 1 607 722,00 61 620,00 - 235 000,00 235 000,00 - - - 235 000,00 2 330 942,00

0700000
Відділ охорони здоров`я, 

соціального захисту населення 

Перечинської міської ради

8 071 000,00 8 071 000,00 2 030 261,00 0,00 0,00 4 365 312,00 4 365 312,00 0,00 0,00 0,00 4 365 312,00 12 436 312,00

0710000
Відділ охорони здоров`я, 

соціального захисту населення 

Перечинської міської ради

8 071 000,00 8 071 000,00 2 030 261,00 0,00 0,00 4 365 312,00 4 365 312,00 0,00 0,00 0,00 4 365 312,00 12 436 312,00
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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 - - 0,00 - - - - - 1 349 588,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
3 950 000,00 3 950 000,00 - - - 2 089 759,00 2 089 759,00 - - - 2 089 759,00 6 039 759,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається 

центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги

261 600,00 261 600,00 - - - 0,00 - - - - - 261 600,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я
705 662,00 705 662,00 - - - 0,00 - - - - - 705 662,00

0713032 3032 1070
Надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати 

послуг зв`язку

5 000,00 5 000,00 - - - 0,00 - - - - - 5 000,00

0713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на 

залізничному транспорті

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

0713104 3104 1020

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у 

зв`язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю

1 163 330,00 1 163 330,00 944 533,00 - - 0,00 - - - - - 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 - - - 0,00 - - - - - 575 820,00

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних 

установ та закладів
0,00 - - - - 2 275 553,00 2 275 553,00 - - - 2 275 553,00 2 275 553,00

3700000
Фінансовий відділ 

Перечинської міської ради
13 540 000,00 13 440 000,00 944 000,00 0,00 0,00 929 900,00 929 900,00 0,00 0,00 0,00 929 900,00 14 469 900,00

3710000
Фінансовий відділ 

Перечинської міської ради
13 540 000,00 13 440 000,00 944 000,00 0,00 0,00 929 900,00 929 900,00 0,00 0,00 0,00 929 900,00 14 469 900,00

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 - - 0,00 - - - - - 1 201 900,00
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3718710 8710 0133
Резервний фонд місцевого 

бюджету
100 000,00 - - - - 0,00 - - - - - 100 000,00

3719110 9110 0180 Реверсна дотація 12 238 100,00 12 238 100,00 - - - 0,00 - - - - - 12 238 100,00

3719770 9770 0180
Інші субвенції з місцевого 

бюджету   
0,00 - - - - 929 900,00 929 900,00 - - - 929 900,00 929 900,00

X X X УСЬОГО 129 053 989,00 125 869 131,00 71 732 423,00 8 722 080,00 3 084 858,00 25 095 146,00 23 011 494,00 2 083 652,00 0,00 440 165,00 23 011 494,00 154 149 135,00

             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

81 400,00 81 400,00 66 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 400,00

0600000

Відділ освіти, культури, сім'ї, 

молоді та спорту Перечинської 

міської ради

81 400,00 81 400,00 66 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 400,00

0610000

Відділ освіти, культури, сім'ї, 

молоді та спорту Перечинської 

міської ради

81 400,00 81 400,00 66 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 400,00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

81 400,00 81 400,00 66 721,00 - - 0,00 - - - - 81 400,00

11 364 989,00 10 130 131,00 642 130,00 0,00 1 134 858,00 22 350 874,00 22 011 494,00 288 652,00 0,00 0,00 22 011 494,00 33 715 863,00

0100000 Перечинська міська рада 8 659 606,00 7 424 748,00 20 000,00 0,00 1 134 858,00 13 637 949,00 13 298 569,00 288 652,00 0,00 0,00 13 298 569,00 22 297 555,00

0110000 Перечинська міська рада 8 659 606,00 7 424 748,00 20 000,00 0,00 1 134 858,00 13 637 949,00 13 298 569,00 288 652,00 0,00 0,00 13 298 569,00 22 297 555,00

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

288 165,00 288 165,00 - - - 1 928 330,00 1 928 330,00 - - - 1 928 330,00 2 216 495,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
239 500,00 239 500,00 - - - 2 083 000,00 2 083 000,00 - - - 2 083 000,00 2 322 500,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення 

громадських робіт
77 000,00 77 000,00 20 000,00 - - 0,00 - - - - - 77 000,00

Додаток 3.1

до рішення міської ради                                                                                                                                                 

від 09 лютого 2023 року №664

видатки                  

розвитку

Разом

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2023 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2023 рік за головними розпорядниками коштів         

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

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

усього
видатки 

споживання

з них

(в межах змін обсягу доходів; спрямування залишку коштів (без залишку коштів субвенцій з державного бюджету)

0750500000

Спеціальний фонд

усього

у тому числі              

бюджет          

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата          

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

II. Спрямування залишку коштів (без субвенцій з державного 

бюджету), що утворився на початок бюджетного періоду

оплата           

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

I. В межах змін обсягу доходів
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0113230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану

0,00 - - - - 300 000,00 300 000,00 - - - 300 000,00 300 000,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
900 000,00 900 000,00 - - - 0,00 - - - - - 900 000,00

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
70 000,00 70 000,00 - - - 0,00 - - - - - 70 000,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

70 000,00 70 000,00 - - - 0,00 - - - - - 70 000,00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

200 000,00 200 000,00 - - - 0,00 - - - - - 200 000,00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення 

сміття і відходів
1 480,00 - - - 1 480,00 0,00 - - - - - 1 480,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні 

послуги

833 378,00 - - - 833 378,00 0,00 - - - - - 833 378,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
3 159 299,00 3 159 299,00 - - - 449 733,00 449 733,00 - - - 449 733,00 3 609 032,00

0116071 6071 0640

Відшкодування різниці між 

розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги, що 

затверджувалися або 

погоджувалися рішенням місцевого 

органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та 

розміром економічно 

обґрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)

300 000,00 - - - 300 000,00 0,00 - - - - - 300 000,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 28 653,00 28 653,00 - - - 0,00 - - - - - 28 653,00

0117325 7325 0443
Будівництво-1 споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту
0,00 - - - - 56 416,00 56 416,00 - - - 56 416,00 56 416,00

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

0,00 - - - - 286 700,00 286 700,00 - - - 286 700,00 286 700,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

0,00 - - - - 1 000,00 1 000,00 - - - 1 000,00 1 000,00
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0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

907 731,00 907 731,00 - - - 3 751 150,00 3 751 150,00 - - - 3 751 150,00 4 658 881,00

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права 

на неї

0,00 - - - - 1 160,00 1 160,00 - - - 1 160,00 1 160,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування
12 400,00 12 400,00 - - - 0,00 - - - - - 12 400,00

0117691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок 

цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

влади

0,00 - - - - 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 - - - 0,00 - - - - - 2 000,00

0118110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

25 000,00 25 000,00 - - - 69 000,00 69 000,00 - - - 69 000,00 94 000,00

0118230 8230 0380
Інші заходи громадського порядку 

та безпеки
100 000,00 100 000,00 - - - 0,00 - - - - - 100 000,00

0118240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
1 000 000,00 1 000 000,00 - - - 3 572 080,00 3 572 080,00 - - - 3 572 080,00 4 572 080,00

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів
0,00 - - - - 158 152,00 - 158 152,00 - - - 158 152,00

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів 

масової інформації
70 000,00 70 000,00 0,00 - 70 000,00

0118831 8831 1060

Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам 

житла на селі

100 000,00 - - - - 50 728,00 - - - - - 150 728,00
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0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

275 000,00 275 000,00 - - - 800 000,00 800 000,00 - - - 800 000,00 1 075 000,00

0600000

Відділ освіти, культури, сім'ї, 

молоді та спорту Перечинської 

міської ради

1 845 383,00 1 845 383,00 622 130,00 0,00 0,00 3 417 713,00 3 417 713,00 0,00 0,00 0,00 3 417 713,00 5 263 096,00

0610000

Відділ освіти, культури, сім'ї, 

молоді та спорту Перечинської 

міської ради

1 845 383,00 1 845 383,00 622 130,00 0,00 0,00 3 417 713,00 3 417 713,00 0,00 0,00 0,00 3 417 713,00 5 263 096,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 1 019 878,00 1 019 878,00 622 130,00 - - 50 000,00 50 000,00 - - - 50 000,00 1 069 878,00

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти за рахунок коштів місцевого 

бюджету

569 868,00 569 868,00 - - - 2 007 713,00 2 007 713,00 - - - 2 007 713,00 2 577 581,00

0611080 1080 0960
Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами
40 000,00 40 000,00 - - 80 000,00 80 000,00 - 80 000,00 120 000,00

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти
4 600,00 4 600,00 - - - 0,00 - - - - - 4 600,00

0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів за 

рахунок коштів місцевого бюджету

2 247,00 2 247,00 - - - 35 000,00 35 000,00 - - - 35 000,00 37 247,00

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 0,00 - - - - 1 000 000,00 1 000 000,00 - - - 1 000 000,00 1 000 000,00

0614040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
150 000,00 150 000,00 - - - 10 000,00 10 000,00 - - - 10 000,00 160 000,00

0614060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

1 390,00 1 390,00 - - - 0,00 - - - - - 1 390,00

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл

57 400,00 57 400,00 - - - 235 000,00 235 000,00 - - - 235 000,00 292 400,00

0700000

Відділ охорони здоров`я, 

соціального захисту населення 

Перечинської міської ради

860 000,00 860 000,00 0,00 0,00 0,00 4 365 312,00 4 365 312,00 0,00 0,00 0,00 4 365 312,00 5 225 312,00

0710000

Відділ охорони здоров`я, 

соціального захисту населення 

Перечинської міської ради

860 000,00 860 000,00 0,00 0,00 0,00 4 365 312,00 4 365 312,00 0,00 0,00 0,00 4 365 312,00 5 225 312,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
500 000,00 500 000,00 - - - 2 089 759,00 2 089 759,00 - - - 2 089 759,00 2 589 759,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я
300 000,00 300 000,00 - - - 0,00 - - - - - 300 000,00
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0713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті

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

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
0,00 - - - - 2 275 553,00 2 275 553,00 - - - 2 275 553,00 2 275 553,00

3700000
Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929 900,00 929 900,00 0,00 0,00 0,00 929 900,00 929 900,00

3710000
Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929 900,00 929 900,00 0,00 0,00 0,00 929 900,00 929 900,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету   0,00 - - - - 929 900,00 929 900,00 - - - 929 900,00 929 900,00

X X X УСЬОГО 11 446 389,00 10 211 531,00 708 851,00 0,00 1 134 858,00 22 350 874,00 22 011 494,00 288 652,00 0,00 0,00 22 011 494,00 33 797 263,00

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 100 000,00 50 728,00 0,00 150 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 50 728,00 0,00 150 728,00

0110000 Перечинська мiська рада  100 000,00 50 728,00 0,00 150 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 50 728,00 0,00 150 728,00

0118831 8831 1060
Надання довгострокових кредитів індивідуальним 

забудовникам житла на селі
100 000,00 50 728,00 - 150 728,00 - - - - 100 000,00 50 728,00 - 150 728,00

X X X УСЬОГО 100 000,00 50 728,00 0,00 150 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 50 728,00 0,00 150 728,00

                     Секретар міської ради                                                              Галина ГАЄВСЬКА                                      

0750500000

спеціальний фонд

разом
усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

спеціальний фонд

разом
загальний 

фонд

спеціальний фонд

разом
загальний 

фонд

Додаток 4   

до рішення міської ради                                                                                                                                                                                             

від 09 лютого 2023 року №664

Кредитування бюджету міської територіальної громади у 2023 році

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків та 

кредитуван

ня 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціонал

ьної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та  

кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування, усього

загальний 

фонд
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0750500000

(код бюджету)

(грн)

1 3

41051200 81 400,00

0710000000 81 400,00

0,00

Х 81 400,00

Х 81 400,00

Х 0,00

(грн)

1 2 4

0119800 9800 275 000,00

9900000000 275 000,00

3719770 9770 929 900,00

0710000000 929 900,00

0119800 9800 800 000,00

Додаток 5

до рішення міської ради                                                                                                                     

від 09 лютого 2023 року №664                                                                                                                  

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 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

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

Обласний бюджет Закарпатської області

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

Обласний бюджет Закарпатської області

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

загальний фонд

спеціальний фонд

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

3

I. Трансферти із загального фонду бюджету

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Державний бюджет

Інші субвенції з місцевого бюджету (співфінансування 

капітального ремонту частини приміщень терапевтичного 

корпусу КНП "Перечинська лікарня" за адресою: 

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин, вул. 

Садова, буд. 59)
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9900000000 800 000,00

Х Х 2 004 900,00

Х Х 275 000,00

Х Х ##########

       Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА          

спеціальний фонд

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

загальний фонд

Державний бюджет
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(грн)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

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 2023 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень 

готовності 

проекту на 

кінець 2023 

року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Перечинська міська рада Х Х Х 1 601 884,00 57 416,00 Х

0110000 Перечинська міська рада Х Х Х 1 601 884,00 57 416,00 Х

0117325 7325 0443
Будівництво-1 споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту
Х Х Х 56 416,00 56 416,00 Х

Будівництво спортивного майданчика із штучним 

покриттям в с.Ворочево, Ужгородського району 

Закарпатської області

56 416,00 56 416,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Х Х Х 1 545 468,00 1 000,00 Х

Будівництво спортивного майданчика зі штучним 

покриттям по вулиці с. Підгірянки, 10 в м.Перечин 
2021-2022 1 569 439,00 1 545 468,00 1 000,00 100

0700000
Відділ охорони здоров`я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради
Х Х Х 2 480 935,27 2 275 553,00 Х

0710000
Відділ охорони здоров`я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради
Х Х Х 2 480 935,27 2 275 553,00 Х

0717322 7322 0443 Будівництво-1 медичних установ та закладів Х Х Х 2 480 935,27 2 275 553,00 Х

Реконструкція корпусу поліклініки під амбулаторію 

загальної практики сімейної медициниза адресою 

м.Перечин вул.Ужанська, 8

170 000,00 170 000,00

Реконструкція господарського корпусу під дитяче 

відділення КНП "Перечинська лікарня" 

Перечинської міської ради за адресою м.Перечин 

вул.Ужанська, 8

2021-2024 8 649 398,00 2 205 382,27 2 000 000,00 48,6

Додаток 6             

до рішення міської ради                                                                                                                                                 

від 09 лютого 2023 року №664

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році       
0750500000
(код бюджету)
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Реконструкція гінекологічного відділення під 

терапевтичне відділення КНП "Перечинська 

лікарня" Перечинської міської ради за адресою 

м.Перечин вул.Ужанська, 8

105 553,00 105 553,00

Х Х Х Х УСЬОГО Х Х 4 082 819,27 2 332 969,00 Х

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 Перечинська міська рада Х Х 19 590 884,00 8 357 041,00 11 233 843,00 11 024 963,00

0110000 Перечинська міська рада Х Х 19 590 884,00 8 357 041,00 11 233 843,00 11 024 963,00

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)

2 322 500,00 239 500,00 2 083 000,00 2 083 000,00

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)

77 000,00 77 000,00 - -

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-

2025 роки

Рішення від 

26.05.2022 №547 

(зі змінами)

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

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
Х Х 900 000,00 900 000,00

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)

400 000,00 400 000,00 - -

Програма національно-патріотичного виховання в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки

Рішення від 

28.10.2021 №363 

(зі змінами)

500 000,00 500 000,00 - -

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)

70 000,00 70 000,00 - -

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Програма фінансового забезпечення заходів пов’язаних з підсиленням 

водопостачання в Перечинській міській територіальній громаді на 2021-

2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 61         

(зі змінами)

200 000,00 200 000,00 - -

Усього
Загальний             

фонд

Спеціальний фонд 

Додаток 7

до рішення міської ради                                                                                                                     

від 09 лютого 2023 року №664                                                                                                                                      

Зміни до розподілу витрат бюджету Перечинської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2023 році

0750500000
(код бюджету)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВКМБ

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 

програму
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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 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 61            

(зі змінами)

833 378,00 833 378,00 - -

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
Х Х 3 609 032,00 3 159 299,00 449 733,00 449 733,00

Програма благоустрою Перечинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки 

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

3 589 032,00 3 139 299,00 449 733,00 449 733,00

Програма поводження з безпритульними тваринами на теритірії 

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

20 000,00 20 000,00 - -

0116071 6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, 

що затверджувалися або погоджувалися 

рішенням місцевого органу виконавчої 

влади та органу місцевого 

самоврядування, та розміром економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво 

(надання)

Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству 

"Комунальник" на послуги із централізованого водопостачання та 

водовідвення  для населення на 2023-2025 роки

Рішення від 

09.02.2023 №648
300 000,00 300 000,00 - -

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
28 653,00 28 653,00 - -

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 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

4 658 881,00 907 731,00 3 751 150,00 3 751 150,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської  

територіальної громади на 2021-2025 роки 

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

94 000,00 25 000,00 69 000,00 69 000,00

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)

100 000,00 100 000,00 - -

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
Програма заходів національного спротиву Перечинської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки

Рішення від 

12.07.2022 №560 

(зі змінами)

4 572 080,00 1 000 000,00 3 572 080,00 3 572 080,00

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)

158 152,00 - 158 152,00 -

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)

70 000,00 70 000,00 - -

0118831 8831 1060

Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла на 

селі

Цільова програма «Власний дім» на 2021−2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 61            

(зі змінами)

150 728,00 100 000,00 50 728,00 -
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0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

Х Х 1 075 000,00 275 000,00 800 000,00 800 000,00

Програма забезпечення державної безпеки в Ужгородському районі, 

матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в Закарпатській 

області на 2023-2025 роки

Рішення від 

09.02.2023 №648
100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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 на 2021 – 2023 роки

Рішення від 

08.04.2021 №154 

(зі змінами)

100 000,00 100 000,00 - -

Програма «Поліцейський офіцер громади» Перечинської  міської 

територіальної громади на 2023-2025 роки

Рішення від 

09.02.2023 №648
800 000,00 50 000,00 750 000,00 750 000,00

Регіональна Програма підвищення рівня обслуговування громадян та 

якості надання послуг з оформлення паспорта громадянина України у 

вигляді картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон 

Перечинського відділу Головного управління Державної міграційної служби 

у Закарпатській області на 2023 рік

Рішення від 

09.02.2023 №648
75 000,00 75 000,00 - -

0600000
Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради
Х Х 4 600,00 4 600,00

0610000
Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради
Х Х 4 600,00 4 600,00

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
4 600,00 4 600,00 - -

0700000
Відділ охорони здоров`я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради
Х Х 5 225 312,00 860 000,00 4 365 312,00 4 365 312,00

0710000
Відділ охорони здоров`я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради
Х Х 5 225 312,00 860 000,00 4 365 312,00 4 365 312,00

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 

15.12.2021 №436 

(зі змінами)

2 589 759,00 500 000,00 2 089 759,00 2 089 759,00

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)

300 000,00 300 000,00 - -

0713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті

Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян 

(мешканців Перечинської міської територіальної громади) на залізничному 

транспорті приміського сполучення на 2021-2025 роки 

Рішення від 

17.12.2020 №61                

(зі змінами)

60 000,00 60 000,00 - -
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0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
Х Х 2 275 553,00 - 2 275 553,00 2 275 553,00

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)

170 000,00 - 170 000,00 170 000,00

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)

2 105 553,00 - 2 105 553,00 2 105 553,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х 24 820 796,00 9 221 641,00 15 599 155,00 15 390 275,00

                       Секретар міської ради                                                                   Галина ГАЄВСЬКА          
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(грн)

видатки 

споживання 

видатки            

розвитку

1 2 3 4 5 6 7

1 Перечинська міська рада - головний розпорядник коштів 275 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 1 075 000,00

1.1.

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

100 000,00 - - - 100 000,00

100 000,00 - - - 100 000,00

1.2.

Програма «Поліцейський офіцер громади» Перечинської  міської територіальної громади на 

2023 рік 50 000,00 750 000,00 - 750 000,00 800 000,00

50 000,00 750 000,00 - 750 000,00 800 000,00

1.3.
Програма забезпечення державної безпеки в Ужгородському районі, матеріально-технічного 

забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2023-2025 роки
50 000,00 50 000,00 - 50 000,00 100 000,00

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

1.4.

Регіональна Програма підвищення рівня обслуговування громадян та якості надання послуг з 

оформлення паспорта громадянина України у вигляді картки та паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон Перечинського відділу Головного управління Державної міграційної 

служби у Закарпатській області на 2023 рік

75 000,00 - - - 75 000,00

ГУНП в Закарпатській області - одержувач коштів 

Додаток 8              

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 09 лютого 2023 року №664

Розподіл субвенції з бюджету міської територіальної громади державному бюджету на виконання програм                                                                                                                                   

соціально-економічного розвитку регіонів (КПКВК 9800) на 2023 рік

1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Закарпатській області - одержувач коштів

Управління СБУ в Закарпатській області для потреб Перечинського міжрайонного відділу - 

одержувач коштів

0750500000
 (код бюджету)

№               

з/п
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / Найменування одержувача субенції                            

Загальний                

фонд

Спеціальний 

фонд

у тому числі

Разом
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75 000,00 - - - 75 000,00

275 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 1 075 000,00

Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області - одержувач 

коштів 

                                Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      

Усього
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року № 665 

м.Перечин 

 

Про прийняття гуманітарної допомоги  

 

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

Україні", взявши до уваги акт прийому-передачі генератора Honda TR-15 GX – 

690 від 03 лютого 2023 року, акт прийому - передачі благодійної допомоги у 

вигляді устаткування від 03 лютого 2023 року №54/02-К, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти від міської ради Мартфю гуманітарну допомогу, а саме 

генератора Honda TR-15 GX – 690 в кількості 1 штука в комунальну власність  

та на баланс Перечинської міської ради. 

2. Затвердити акт прийому-передачі генератора Honda TR-15 GX – 690 від 

03 лютого 2023 року (згідно додатку 1 до даного рішення). 

3.  Прийняти від БО «Благодійний фонд «Восток-СОС» благодійну 

допомогу у вигляді устаткування згідно додатку 2 даного рішення та акту 

прийому - передачі від 03 лютого 2023 року №54/02-К, з одночасною 

передачею на баланс  КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради 

Закарпатської області.  

4. Скласти акт прийому передачі згідно п.3 даного рішення. 

5.  Директору КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради 

Закарпатської області здійснити заходи щодо взяття на баланс майна 

визначеного п.3 даного рішення. 

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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Додаток 1 

до рішення 

1 пленарного засідання 26 сесії  

 Перечинської міської радиVIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 665 
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Додаток 2  

до рішення 

1 пленарного засідання 26 сесії  

 Перечинської міської радиVIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 665 

 

Устаткування, яке передається 

 

№ п/п Найменування Кількість 

штук 

Ціна (без 

ПДВ) 

Сума (без 

ПДВ) 

1 Кастрюля 4,0 лнерж.сталь 

55855-20 Lessner 
10 439,75 4397,50 

2 Кастрюля з криш., 9л, нерж., 

ORIGAMI HORECA 
10 812,75 8127,50 

3 Кастрюля з криш.,16л., нерж., 

ORIGAMI HORECA 
10 1108,65 11086,50 

4 Сковородка 26 см.,Light Stone 

Anhracite, ILAG-GRANITEC 
10 357,85 3578,50 

5 Машина пральна 

WHIRLPOOL FFD 9448 BV 

UA 

11 13516,35 148679,85 

6 Машина сушильна SAMSUNG 

DV90TA040AE/UA 
8 20852,5 166820,00 

7 Піч мікрохвильова Expert 

EMW-2085L (20/соло /механ.) 
20 2416,55 48331,00 

8 Поверхня електр.інд. 

WHIRLPOOL WS QS460 NE 
10 7899,05 78990,50 

9 Чайник металевийUP EK1878 30 302,70 9081,00 

10 Холодильник SAMSUNG 

RB34T600FSA/UA 
14 16490,90 230872,60 

11 Праска HAUSMARK SI-3050B 6 529,65 3177,90 
 

Секретар міської ради                                                           Галина ГАЄВСЬКА 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 09 лютого 2023 року № 666 

м.Перечин 

 

Про передачу генератора на баланс відділу  

освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту  

Перечинської міської ради 

 

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

Україні", враховуючи висновки постійної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Передати на баланс відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради генератор електричний (тип: SENCI SC10000E ТОР), 

номер двигуна : АР192FB-210800109 в кількості 1 штука згідно додатку 1 до 

даного рішення. 

2. Скласти акт прийому передачі згідно п.1 даного рішення. 

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

(начальник Барзак О.І.) здійснити заходи щодо взяття на баланс майна 

визначеного п.1 даного рішення.  

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 
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Додаток 1 

до рішення 

1 пленарного засідання 26 сесії  

 Перечинської міської радиVIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 666 

 

 

№ 

п/

п 

Суб-

рахунок 
Номен- 

клатурни

й  

№ 

Найменування 

товарно-

матеріальних 

цінностей, вид. сорт, 

група і т. ін 

Оди- 

ниця 

виміру 

Ціна К-ть Сума Знос 

1 1014 1014108

96 

Генератор 

електричний( 

тип: SENCI 

SC10000E ТОР, 

номер двигуна : 

АР192FB-

210800109 

шт 56232,82 1 56232,82 937,21 

 

Секретар міської ради                                                           Галина ГАЄВСЬКА 
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 09 лютого 2023 року №667  

м.Перечин 
 

Про інвентаризацію земельної ділянки  

  

 

З метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, 

встановлення їх кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до 

певних категорій земель, відповідно до статті 79¹ Земельного кодексу України, 

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

України «Про Державний земельний кадастр», статті 10 Закону України «Про 

охорону культурної спадщини», Порядку проведення інвентаризації земель, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку проведення інвентаризації земель» № 513 від 23.05.2012 р., керуючись 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 12 Земельного кодексу України та статтею 19 Закону України 

«Про землеустрій», листа Товариство з обмеженою відповідальністю «Френдлі 

Вінд Технолоджі»  від 08.02.2023р №366/07-02, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

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

Перечин, вул. Промислова. 

1.1. Надати виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки орієнтовною площею 1,3909 га за адресою: м. Перечин, вул. 

Промислова,  з подальшим формуванням даної земельної ділянки. 

1.2. Розроблену та погоджену у відповідному порядку технічну 

документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель, подати на 

розгляд сесії міської ради для прийняття відповідного рішення про її 

затвердження. 

Визначити: 

- Замовником розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 1,3909 га за 

адресою: м. Перечин, вул. Промислова, – виконавчий комітет 

Перечинської міської ради Закарпатської області. 
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- Відповідальним за розроблення та фінансування робіт з розроблення 

технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,3909 га за адресою: м. Перечин, вул. Промислова, 

-  Товариство з обмеженою відповідальністю «Френдлі Вінд Технолоджі» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 44852382). 

 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

  

Міський голова                                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 

330 
 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

1 пленарне засідання 

26 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  09 лютого 2023 року № 668  

         м.Перечин 

 

Про затвердження меморандуму  

про взаємодію та співпрацю 

 

Керуючись частиною другою статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи Закон України «Про інвестиційну 

діяльність»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити меморандум про взаємодію та співпрацю з питань будівництва 

житлового комплексу для проживання внутрішньо переміщених осіб згідно 

додатку 1 до даного рішення. 

2. Доручити міському голові укласти меморандум про взаємодію та співпрацю з 

питань будівництва житлового комплексу для проживання внутрішньо 

переміщених осіб з Товариством з обмеженою відповідальністю «Твоє рідне 

місто» враховуючи п. 1 даного рішення.  

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

земельних відносин, архітектури, містобування та житловокомунального 

господарства(голова Баєв Є.О.)  

 

 

Міський голова                                                                Іван ПОГОРІЛЯК 
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Додаток 1 

до рішення 

1 пленарного засідання 26 сесії  

 Перечинської міської радиVIII скликання 

від 09 лютого 2023 року № 668 

 

МЕМОРАНДУМ 

про взаємодію та співпрацю з питань будівництва житлового комплексу 

для проживання внутрішньо переміщених осіб 

 

м.Перечин                                              «____»_________________2023 року 

 

Орган місцевого самоврядування - Перечинська міська рада 

Закарпатської області, в особі міського голови Погоріляка Івана 

Михайловича, який діє відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   та   

Інвестор - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТВОЄ РІДНЕ МІСТО», в особі директора Савченко Тетяни Миколаївни, 

яка діє на підставі Статуту, в подальшому іменуються як Сторони, а кожна 

окремо – Сторона, усвідомлюючи важливість об’єднання зусиль щодо 

подальшого сталого соціально – економічного  розвитку Перечинської 

територіальної громади та актуальність і соціальну значимість вирішення 

питання розміщення працівників підприємств, які були релоковані або 

зареєстровані на території громади, за рахунок реалізації спільних проектів, 

Сторони домовились про наступне: 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Меморандум про співпрацю між Органом місцевого самоврядування -

Перечинською міською радою та Інвестором - ТОВ «ТВОЄ РІДНЕ МІСТО» 

(далі – Меморандум) визначає відносини та напрямки співробітництва між 

Сторонами у питаннях будівництва житлового комплексу для проживання 

внутрішньо переміщених осіб. 

 

1.2 Мета Меморандуму – об’єднати зусилля Сторін щодо розробки та реалізації 

спільного проекту та створити максимально сприятливі умови для інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб в життя громади. 

 

1.3 Цей Меморандум складений відповідно до чинного законодавства України 

та інших нормативних актів. 

 

2. НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

ТА СПІЛЬНІ ДІЇ СТОРІН 

2.1.Сторони цим Меморандумом підтверджують наміри та всебічне сприяння у 

питанні розміщення працівників підприємств, які були релоковані або 

зареєстровані на території Перечинської територіальної громади та створення 
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гідних умов для їх проживання. 

 

2.2.Для виконання цього Меморандуму Сторони визначають  співпрацю  у 

наступних заходах та напрямках співробітництва: 

-  визначення земельних ділянок для розміщення житлового комплексу; 

- організація будівництва житлового кварталу, благоустрою території та 

розвитку муніципальної інфраструктури. 

 

2.2.1. Перелік заходів та напрямків співробітництва не є вичерпним і відповідно 

до чинного законодавства та після погодження обох Сторін може 

розширюватись. 

 

2.3 В рамках Меморандуму Орган місцевого самоврядування - Перечинська 

міська рада бере на себе здійснення наступних дій: 

 

- передбачити в рамках реалізації спільного проекту фінансування та виконання 

робіт щодо підведення інженерних комунікацій (водопостачання, 

водовідведення, електропостачання, газопостачання) та благоустрою території 

житлового комплексу; 

- надання методичної та консультаційної допомоги, необхідної для реалізації 

спільного проекту; 

- надання у відповідності з вимогами чинного законодавства  необхідних 

документів та матеріалів, інших відомостей, необхідних для реалізації 

спільного проекту. 

 

2.4 В рамках Меморандуму Інвестор ТОВ «ТВОЄ РІДНЕ МІСТО» бере на себе 

здійснення наступних дій: 

 

- передбачити в рамках реалізації спільного проекту фінансування робіт щодо 

будівництва житлового комплексу для проживання внутрішньо переміщених 

(10 житлових будинків квартирного типу, загальна кількість квартир - 120 

квартир для проживання 400-500 мешканців) орієнтовною вартістю 150 750 000 

грн; 

- після закінчення будівництва та введення будинків в експлуатацію забезпечує 

комплексне обслуговування збудованого житлового фонду керуючись 

законодавством України; 

- надання у відповідності з вимогами чинного законодавства  документів та 

матеріалів, інших відомостей, необхідних для реалізації проекту. 

 

 

3. ІНШІ УМОВИ 

3.1. Будь-яка діяльність в рамках цього Меморандуму на території 

Перечинської територіальної громади Закарпатської області регулюється 

чинним законодавством України.  

 



 

333 
 

3.2. Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів цього 

Меморандуму через уповноважених представників, що делегуються Сторонами 

для розгляду поточних питань та проведення спільних заходів.  

 

3.3. З усіх інших питань взаємодії і співпраці Сторони дотримуються 

загальноприйнятих принципів взаємної поваги, толерантності, уникнення 

конфліктності, невтручання у діяльність одна одної, спільного і узгодженого 

вирішення  проблемних питань.  

 

3.4. Всі зміни та доповнення до цього Меморандуму оформлюються письмово 

та за згодою Сторін. 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Цей Меморандум є документом, що визначає загальні напрями співпраці та 

не створює юридичних зобов’язань для Сторін.  

Даний Меморандум не стосується прав і зобов’язань Сторін щодо укладених 

договорів з третіми сторонами, і не може служити перешкодою для виконання 

взятих зобов’язань. 

 

4.2. Кожна Сторона має право співпрацювати з іншими установами, 

організаціями, інститутами громадянського суспільства та іншими юридичними 

особами з будь-яких питань, подібних тим, що передбачаються цим 

Меморандумом.  

Жодне з положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін 

укладати інші угоди з іншими юридичними особами.  

 

4.3. Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього 

Меморандуму будуть вирішуватись шляхом переговорів та консультацій між 

Сторонами. 

 

4.4. Дострокове припинення Меморандуму набирає чинності через 30 

календарних днів після отримання повідомлення відповідною Стороною.  

 

4.5. Цей Меморандум скріплюється підписами уповноважених представників 

Сторін, їх печатками, набирає чинності з моменту його підписання такими 

представниками  та укладається на не визначений строк.  

Дію Меморандуму може бути припинено за домовленістю Сторін або за 

ініціативою однієї з них. 

 

4.6. Зміни або доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за 

взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковими угодами до цього 

Меморандуму. 

Додаткові угоди до цього Меморандуму є його невід’ємними частинами і 

мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані 

Сторонами та скріплені їх печатками.  
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4.7. Цей Меморандум укладено при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології українською мовою на трьох сторінках у двох примірниках, які 

мають однакову юридичну силу - по одному для кожної зі Сторін. 
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