
Звіт Перечинського міського голови, депутатів міської ради, виконавчого комітету 

та старост сіл Перечинської територіальної громади 

2022 рік виявився найважчим і найтрагічнішим за всі роки незалежності нашої держави. Війна внесла свої корективи і 
в наше повсякденне життя. Але наша громада, на мою думку, успішно справилася з усіма викликами, які постали 

перед нами в 2022 році. 

Війна  нам дається великою ціною, а найстрашніше, що за це українці платять життям своїх громадян.  У 2022 році, 
після широкомасштабного вторгнення росії в Україну, з нашої громади було мобілізовано більше ніж 300 чоловіків, які 

на сьогоднішній день захищають нас від ворога. За це їм та  їхнім рідним велика вдячність і низький уклін.  

На жаль, у цій страшній війні в 2022 році загинуло дев’ять Героїв, жителів Перечинської територіальної громади:  

        Герич Василь                                          Шахайда Віктор                                        Купцов Андрій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Петросян Арсен                                        Чума Руслан                                                  Гісен Микола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Михайло Настич                                               Олександр Мулеса                          Олександр Набоков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Вічна пам'ять Героям!!! 

Ще декілька наших хлопців а даний час вважаються зниклими безвісті: Олег Гудима, , Володимир Мондок 

та  Вадим  Сідей.  Молимося і надіємося, що всі зниклі в цьому році повернуться до своїх родин! 

                                                                                   

                                                                          Супротив ворогу  

Допомога нашим військовим це було головне завдання у році, що минув. З різних джерел фінансування, 

надання гуманітарної допомоги, ми змогли доставити на фронт 15 транспортних засобів.  

Крім цього ми закуповували: військове обмундирування, автозапчастини та колеса для автомобілів, пали-

во, оплачували  ремонти військової техніки.    

Взагалі із міського бюджету в 2022 році на потреби військових нами було виділено майже 15 млн грн. 

 

                                  Супротив ворогу  

Головним завданням місцевої влади після початку широ-
комасштабного вторгнення росії в Україну було організу-

вати всі можливі заходи щодо супротиву ворогу.  

 Тому із  самого початку війни ми передали окремі будівлі 
для розміщення бійців 68 Окремого батальйону територіа-
льної оборони. Ми створювали для них умови для прожи-
вання та надання можливості для підготовки особового 
складу до активних бойових дій. Унітази, умивальники, 
бойлери,ліжка, матраси, ковдри, спальні мішки та багато 
чого іншого ми знаходили і встановлювали в приміщеннях 
де розміщалися військові. А це більше 500 бійців. Для цієї 
роботи були залучені старости сіл: Ласкін М.І., Кидора І.І., 
Федарка Ю.І. та Вовканич-Белеканич О.Ю., за що я їм 

щиро дякую. 

ЗІЛ 131 

Урал 

Автомобіль-лазня 

Міцубісі Паджеро 



 

 

                                                                    Освіта 

- Війна нам не дозволяє проводити повноцінне виховання та навчання наших дітей, 
але ми зробили все, щоб всі заклади нашої громади  мали можливість працювати. 
Обладнали для шкіл, дитсадків та закладів позашкільної освіти приміщення цивіль-
ного захисту, забезпечили всіх генераторами і паливом до них, що дає змогу пода-

вати тепло та забезпечувати необхідні умови для роботи.   

- Спільно із Закарпатської обласною радою і Закарпатською ОВА придбали шкіль-
ний автобус. Із міського бюджету для цього було виділено 600 тис грн.  Замінили 
вікна на енергозберігаючі в будівля с. Зарічево, де знаходяться дитсадок і початкові 
класи. Також завершили заміну вікон на енергозберігаючі  та капітально відремонту-

вали спортивний зал  в Сімерській гімназії.  

- Учні Перечинської школи мистецтв, під час літніх канікул, відпочивали в місті-
побратимі з Угорщини Мортфю. Крім відпочинку та оздоровлення наші юні музикан-

ти приймали  участь в різних концертних програмах м. Мортфю. 

                                            Внутрішньо переміщені особи 

Другим завданням яке постало перед нами, це внутрішньо переміщені особи. З 
перших днів війни до нас почали прибувати біженці, які тікали від війни. На ужгоро-
дському залізно-дорожньому вокзалі інколи збиралося до 10 тисяч внутрішньо пе-
реміщених осіб. Люди тікали від бомбардувань з маленькими дітьми, старшими і 
хворими родичами, з домашніми тваринами. Ми щоденно, протягом декількох тиж-
нів, з цього вокзалу забирали по сто осіб. Два шкільні автобуси робили по два рей-
си в день. Усі садочки, майже всі школи приймали наших співвітчизників, які виму-

шено покидали свої домівки. 

Лише в наших комунальних закладах проживало більше тисячі переселенців. Ми 
готували їм спальні місця, в більшості випадків це були матраци на підлозі із ковд-
рою та подушкою, а іноді замість матраца просто спальний мішок. Але люди були в 
теплі і мали де притулитися після декількох діб поневірянь, доки дісталися до Зака-

рпаття.  

Ми забезпечували всіх хто проживав в наших комунальних закладах триразовим 
харчуванням. А тим хто проживав в приватному секторі організовували гарячі обіди 

в закладах громадського харчування в м. Перечин.  

З перших днів війни в Будинку культури ми відкрили Гуманітарний центр, де щоден-
но обслуговували сотні нужденних людей. Це була велика і важлива робота, з якою 
успішно впоралися і далі продовжують її виконувати працівники комунального за-
кладу «Центр культури і дозвілля», колектив Перечинської школи мистецтв та Пуб-

лічної бібліотеки. За це їм щиро дякуємо. 

- У приміщенні адмінбудинку міської ради цілодобово працював Кол-центр який 
координував роботу щодо прийому, реєстрації та розселення біженців. Працівниці 
ЦНАП та міськради почергово цілодобово чергували і першими зустрічали людей, 
котрі тікали від війни. І хочу зауважити, що з боку ВПО не було жодного нарікання 

на цю роботу.  

- Крім цього, з бюджету нашої громади було  виділено 500 тис грн. на допомогу 
деокупованим територіям Херсонщини, та відправлено Тягинській територіальній 

громаді Херсонської області  вантажі гуманітарної допомоги. 

- На оздоровлення ми прийняли жінок, чоловіки яких на фронті разом із дітьми із 

деокупованого міста Конотоп. Два тижні 40 осіб мали насичену та цікаву програму. 

Я щиро дякую нашим людям, у тому числі і тим хто приймав і приймає переселен-
ців у приватному секторі, які зробили все можливе і неможливе, щоб втікачі від вій-

ни почувалися в безпеці та в теплі. 

Попри війну все ж таки нам вдалося зробити чимало для розвитку нашої громади.  

Дякую всім за співпрацю та переконаний, що тільки спільними зусиллями ми зможемо перемогти російського агресора. 

Більш детально із звітом усіх комунальних підприємств та окремих підрозділів Перечинської міської ради, ви можете ознайомитися на нашому сайті                                                   
та сторінках Перечинської міської ради в соцмережах.                                                                                                                                 

З повагою, Іван ПОГОРІЛЯК  

                                           Медицина. 

-  У 2022 році нам вдалося суттєво покращити  матеріально-технічну базу нашого 
головного медичного закладу «Перечинська лікарня». У 2022 році на ремонтні ро-
боти нерухомого майна, яке належить лікарні було виділено із міського бюджету – 
12.7 млн грн. та 8 млн грн. із обласного бюджету. Майже 25 мільйонів гривень було 
виділено в 2022 році на нашу лікарню, але, на жаль, через те, що не проводилися 

всі платежі, не всі кошти було використано. 

Ми розпочали реконструкцію буді-
влі, де колись знаходився військо-
мат  під Дитяче відділення. Також 
проводимо капітальний ремонт 
стоматологічного відділення та 
завершуємо капітальний ремонт 
двох поверхів у терапевтичному 

відділенні (БАМ).  

Крім цього, за кошти КНП 
«Перечинська лікарня», вдалося 
закупити  медичного обладнання 
на суму 4.4 млн грн. та провести 

ряд робіт з поточного ремонту.   

                                    Житлово-комунальне господарство. 

-  З кожним роком ми працюємо над покращенням благоустрою населених пунктів 
нашої громади. В Перечині працює шість робітників які дбають про порядок в нашо-

му місті. У кожному селі також є по одному працівнику, які займаються благоустроєм.  

- За звітній період  ми суттєво покращили матеріально-технічну базу житлово-
комунального господарства та КП «Комунальник». Закупили новий автомобіль сміт-

тєвоз на суму 2,3 млн грн. та 
екскаватор на суму 0,8 млн 
грн. Закупили контейнери для 
збору ТПВ на суму 220 тис грн. 
Прочистили діючі та пробури-
ли додаткову свердловину на 
міському водозаборі, щоб в 
перспективі забезпечувати 
перечинців надійним водопо-
стачанням. Ці роботи обійшли-

ся в суму 1.2 млн грн.  

Передали кошти в сумі 1,0 млн 
грн. Службі місцевих автомобільних доріг для проведення поточного ремонту дороги 
до с. Ворочево та 2.0 млн грн. для поточного ремонту вулиці Дружби у с. Зарічево. 
Капітально відремонтували вулицю Міляшково (колишня Толстого) в Перечині на 

суму майже 5.0 млн грн. 

Завдяки спонсорській допомозі чеського міста Світаві на міському водозаборі встано-
влено потужний генератор (27 кВт), який, у випадку відсутності електропостачання, 

забезпечить постачання води в Перечин.  

- Капітально відремонтували дах, застосувавши енергозберігаючі технології,  в адмі-

ністративному будинку Перечинської міської ради. 

                                                           Економіка громади 

До нас переїхало декілька потужних релокованих підприємств, які було переміщено 
зі Сходу України. На даний час в Перечині зареєстровано біля десяти нових та розг-
лядається можливість переїзду ще декількох підприємств. Деякі з них уже працюють, 
а це додаткові робочі місця та надходження до бюджету. Впевнений, що за декілька 
років, завдяки цьому процесу, наша громада буде ще більш привабливою та успіш-

ною.  



Мережа закладів, установ освіти Перечинської ТГ 
У 2022/2023 навчальному році мережа закладів, установ освіти Перечинсь-

кої територіальної громади становить:  
4 заклади загальної середньої освіти: 
1 ліцей - Перечинський ліцей Перечинської міської ради Закарпатської об-

ласті з філіями:  філія опорного закладу Початкова школа Перечинського ліцею та 
філія опорного закладу Ворочівська початкова школа Перечинського ліцею з дошкі-
льним підрозділом;  

3 гімназії - Сімерська гімназія Перечинської міської ради Закарпатської об-
ласті, Сімерківська гімназія Перечинської міської ради Закарпатської області та  
Зарічівська гімназія Перечинської міської ради Закарпатської області з філією По-
чаткова 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». 

 
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 відокремлени-

ми підрозділами-філіями: 
Доросла бібліотека Перечинської ТГ,  
бібліотеки у с.Зарічево, с.Сімер, с.Сімерки, с.Ворочово  
та КЗ “Краєзнавчий музей міста Перечин”.  

 
Цей навчальний рік характеризувався напруженою роботою освітян грома-

ди, 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) відповід-
но 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: психо-
логічна підтримка дітей та їх батьків; прийом та організація проживання переселен-
ців, 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 за-
стосуванням 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 під-
розділи. У 2022-2023 навчальному році дошкільну освіту здобувають 280 дітей ві-
ком 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». 

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

Перечинської міської ради за 2022 рік 

Система дошкільної освіти Перечинської ТГ (станом на 01.09.2022 року) 

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 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

 
Введення в Україні воєнного стану позначилось і на дошкільній галузі. З 24 люто-

го 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 перемістити-
ся 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 харчу-

вання 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 

 5-6 4-5 3-4 2-3 1-2 0-1  

Населе-
ний 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 

 Заклад дошкільної освіти 

2022/2023 н.р. Кількість 
місць 

відповід-
но 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 Ворочівсь-
ка 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 

Назва  
видатків 

«Веселка» «Теремок» Сімерський Сімерківсь-
кий 

Разом 

Заробітна 
плата 3247146 3232231 2114983 963504 9557864 

Нарахування 
на оплату 
праці 

786820 732786 448771 236387 2204764 

Предмети, 
матеріа-
ли,обладнанн
я та інвентар 

18901 41875 13472 46080 120328 

Продукти 
харчування 382097 180124 289553 92187 943961 

Оплата послуг 
(крім комуна-
льних) 

19719 19095 23081 22497 84392 

Оплата водо-
пос-тачання та 
водовідведен-
ня 

71040 50743     121783 

Оплата елект-
роенергії 418843 410094 63809 53764 946510 

Оплата приро-
дного газу     140921 49456 190377 

Оплата інших 
енергоносіїв 281728 290117     571845 

Разом: 5226294 4957065 3094590 1463875 14741824 



ВАРТІСТЬ ДІТОДНЯ 2022 

     
ВИДАТКИ ПО ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ за 2022 рік   17 983 471 грн 

 

  Веселка Теремок Зарічово Сімер Сімерки Вороч. Разом: 

к-ть  
дітей 92   74   38   65   25   27   321   

  
видат-

ки 
вар-
тість % видатки 

вар-
тість % 

видат-
ки 

вар-
тість % 

видат-
ки 

вар-
тість % 

видат-
ки 

вар-
тість % 

видат-
ки 

вар-
тість % 

видат-
ки 

вар-
тість % 

Заробіт-
на 
плата 3247146 35295 62 3232231 43679 65 1075137 28293 61 2114983 32538 68 963504 38540 66 1038156 38450 71 

1167115
7 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 

Предме-
ти, ма-
тер.,обл
ад., ін-
вентар 18901 205 0 41875 566 1 14000 368 1 13472 207 0 46080 1843 3  0 0 134328 418 1 

Продук-
ти хар-
чування 382097 4153 7 180124 2434 4 79016 2079 4 289553 4455 9 92187 3687 6 93172 3451 6 1116149 3477 6 

Оплата 
послуг 
(крім 
комуна-
льних) 19719 214 0 19095 258 0 17319 456 1 23081 355 1 22497 900 2 4616 171 0 106327 331 1 

Оплата 
енерго-
носіїв 771611 8387 15 750954 10148 15 343701 9045 19 204730 3150 7 103220 4129 7 97028 3594 7 2271244 7076 13 

Водопо-
стачан-
ня 71040   50743               121783   

Елект-
роенер. 418843   410094   137455   63809   53764   64776   1148741   

Газ          140921   49456      190377   

Інші 
енерго-
носії 281728   290117   206246         32252   810343   

разом 5226294 56808 100 4957065 66987 100 1772111 46635 
10
0 3094590 47609 

10
0 

146387
5 58555 100 1469536 54427 100 

1798347
1 56023 100 

Капіта-
льні  0      0   0   0   0  0 0  

всього 5226294 56808  4957065 66987  1772111 46635  3094590 47609  
146387

5 58555  1469536 54427  
1798347

1 
33102

1  

                       

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 вла-
сності: 

опорний заклад (Перечинський ліцей Перечинської міської ради Закарпатської 
області) та 3 гімназії (Зарічівська, Сімерська, Сімерківська гімназії Перечинської місь-
кої 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 – серед-

ньої ланки і 4-ох класах старшої ланки (разом 74 класи).  
Середня наповнюваність у класі становила 21 учень.  
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 

Се 
редня 
напо-
внюва

ність 

1 
  

Перечинський ліцей Перечинської міської ради Закар-
патської області 

661 24 28 

Філія опорного закладу Початкова школа Перечинсько-
го ліцею 

357 13 27 

Філія опорного закладу Ворочівська початкова школа 
Перечинського ліцею 

39 4 10 

2 

Зарічівська гімназія Перечинської міської ради Закар-
патської області 

102 5 20 

Філія Початкова школа Зарічівської гімназії 121 7 17 

3 
Сімерська гімназія Перечинської міської ради Закарпат-
ської області 

213 11 19 

4 
Сімерківська гімназія Перечинської міської ради Закар-
патської області 

86 9 10 

РАЗОМ 1584 74 21 



У 2022 році завершили навчання 1555 учнів. 136 учнів закінчили 9 клас та отри-
мали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, із них 8 учнів отримали свідоцт-
ва 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 учас-
ник - Кривка Василь, учень 11-Б класу, з трьох предметів 2 учениці: Долинич Мирос-
лава - 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 гри-
вень за 200 балів з одного предмета (Кривка Василь) та  30.0 тисяч гривень - за макси-
мальну кількість балів - 200 із трьох 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 серед-

ньої освіти, щорічно збільшується. 

№ з/п 
Повна назва 

закладу освіти 

К-сть дітей 
з ООП, охоп-

лених інклюзи-
вним навчан-

ням, 
у 2020/2021 

н.р. 

К-сть дітей 
з ООП, охоп-

лених інклюзи-
вним навчан-

ням, 
у 2021/2022 

н.р. 

К-сть дітей 
з ООП, охоп-

лених інклюзи-
вним навчан-

ням, 
у 2022/2023 

н.р. 

1. 

Перечинський  
ліцей 

2 3 2 

Філія Початко-
ва школа Пе-
речинського 
ліцею 

3 4 4 

2. 

Зарічівська  
гімназія 

1 2 1 

Філія Початко-
ва школа Зарі-
чівської гімна-
зії 

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 кла-
сів 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.  

ВИДАТКИ ПО ІРЦ за 2022 рік   936 117 грн 

Підвезення учнів та педагогічних працівників 
до місця навчання і додому 

Організація регулярного безоплатного підвезення учнів до місця навчання і додо-
му 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, забезпечу-
ються 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 перевезен-
ня дітей, що проживають у сільській місцевості, а саме для Перечинського ліцею Пере-
чинської міської ради, на підвезення учнів із сіл Зарічово, Сімер, Сімерки, Ворочово. 

16 січня 2023 році отримано шкільний автобус для Перечинського ліцею - опорно-
го 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 ме-
режі Інтернет. 

Усі заклади та установи мають власні вебсайти, на яких розміщена інформація 
щодо їх функціонування. 

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 

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 водовід-
ведення 

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 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/


ВАРТІСТЬ УТРИМАННЯ ОДНОГО УЧНЯ У ЗЗСО  

  Перечин Зарічово Сімер Сімерки Ворочово Разом: 

к-ть дітей 1007   229   208   85   40   1569   

  видатки 
вар-
тість % 

видат-
ки 

вар-
тість % 

видат-
ки 

вар-
тість % 

видат-
ки 

вар-
тість % 

видат-
ки 

вар-
тість % 

видат-
ки 

вар-
тість % 

Заробітна плата 
2076897

5 20625 69 
563133

8 24591 77 
564032

0 27117 76 
357663

2 42078 74 
107832

1 26958 67 
366955

86 23388 71 

Нарах. на з/п 4544261 4513 15 
124444

6 5434 17 
125819

1 6049 17 776357 9134 16 246245 6156 15 
806950

0 5143 16 

Предмети, ма-
тер.,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 хар-
чування 50785 50 0 12285 54 0 11270 54 0  0 0  0 0 74340 47 0 

Оплата послуг 
(крім комуналь-
них) 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 енерго-
носіїв 4278724 4249 14 337307 1473 5 414404 1992 6 384509 4524 8 208465 5212 13 

562340
9 3584 11 

Водопостачан-
ня 249239               249239   

Електроенер. 1007487   159892   112473   28291   10939   
131908

2   

Газ 1545198               
154519

8   

Інші енергоносії 1476800   177415   301931   356218   197526   
250989

0   

Інші поточні 
видатки  0  498            498 0  

разом 
3026098

1 
30050,

63 100 
732657

5 
31991,

6 100 
743182

8 
35729,

94 100 
481512

9 
56648,

58 100 
159826

0 
39956,

5 100 
514327

73 
32780,

61 
10
0 

Капітальні при-
дбання 12600 13  16070 70   0     14000 350  42670 27  

Капітальні ре-
монти 35600 35  

131757
6 5754  

149760
7 7200   0   0  

285078
3 1817  

всього 
3030918

1 30098 100 
866022

1 37815 100 
892943

5 42930 100 
481512

9 56649 100 
161226

0 40307 100 
543262

26 34625 
10
0 

Видатки по ЗЗСО 54326226 грн ВАРТІСТЬ УТРИМАННЯ ОДНОГО УЧНЯ У ЗЗСО  
(з капітальними видатками) 

ВАРТІСТЬ УТРИМАННЯ ОДНОГО УЧНЯ У ЗЗСО  

(без капітальних видатків) 

Оздоровлення та відпочинок 
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 від-

почивали 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 спор-

тивної 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 всеукра-
їнських 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 відбувся чемпіонат 
Закарпатської області з художньої гімнастики. Вихованки відділення гімнастики худож-
ньої Перечинської ДЮСШ Опаленик Єва посіла ІІІ місце за програмою 2 розряду, Кузне-
цова 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 показо-
вому 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 Закарпат-
ської 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 обла-
сті. У результаті чотирьом вихованкам присвоєно спортивні розряди «Кандидат в майст-
ри спорту» України.  

23 грудня 2022 року в м. Ужгород пройшли Новорічні змагання з художньої гім-
настики. 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).   
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 пер-
шість Закарпатської області серед команд ДЮСШ  у м.Перечин, де наші вихованці ви-
бороли 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 Попо-
вич, 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 

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

 
Комунальний заклад «Перечинська школа мистецтв» 

У вересні 2022 року у Комунальному закладі «Перечинська школа мистецтв» 
Перечинської міської ради Закарпатської області почали працювати нові відділи: худож-
ній (27 учнів), хореографічний (16 учнів), театральний (6 учнів) та відділення декоратив-
но-ужиткового мистецтва (10 учнів), зокрема ткацтво та гончарство. І продовжують функ-
ціонувати 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. 

 

 

 
Вихованці школи мистецтв є активними учасниками, призерами та переможця-

ми різноманітних конкурсів, як всеукраїнських, так і міжнародних. Так, учні Самош Ната-
лії, інструментальний ансамбль «Музичні сердечка», отримали дипломи лауреатів І пре-
мії ХХХІ Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «TELENT FEST».  

Здобутки і досягнення вихованців Перечинської школи мистецтв. Зейкан Олек-
сандра - Диплом (третя премія) у номінації вокал Всеукраїнського конкурсу мистецтв 
«Мамині очі», друга премія у Міжнародному конкурсі мистецтв (Зейкан Олександра і Ва-
силиха 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.) 

Назва видатків Сума 
(грн.) 

Заробітна плата 1533727 

Нарахування на оплату праці 346647 

Предмети, матеріа-
ли,обладнання та інвентар 

6447 

Оплата послуг (крім комуналь-
них) 

16021 

Оплата водопостачання та во-
довідведення 

185 

Оплата електроенергії 35461 

Оплата інших енергоносіїв 117620 

Разом: 2056108 



«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 двотурово-
му 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

 
 

Вартість утримання одного вихованця закладу позашкільної освіти 

 

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 

  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., об-
лад.,інвентар 21516 111 0 6447 25 0 

Оплата пос-
луг (крім ко-
мунальних) 9598 49 0 16021 61 1 

Відрядження 259 1 0   0 0 

Оплата енер-
гоносіїв 347386 1791 6 153266 585 7 

Водопоста-
чання 11035     185     

Електроенер. 88328     35461     

Газ 235701           

Інші енерго-
носії 12322     117620     

разом 5355232 27604 100 2056108 7848 100 

Капітальні 
придбання 30000 155     0   

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, науко-
во-дослідницького та творчого характеру, до яких залучено кращих учнів закладів 
освіти, забезпечено участь переможців у відповідних конкурсах обласного та Всеукраїн-
ського 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 ми-
стецтвознавства).  

За результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту МАН  
Годований Микола посів І місце у секції "Літературна творчість " (науковий керів-

ник - 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 педагогіч-

ної освіти проходив IV (фінальний) етап ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

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 олімпі-

ад. У зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації та зростанням показників захво-
рюваності на СОVID-19 кількість учнів, які брали участь у ІІ етапі, була меншою у порів-
нянні 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

 
Цьогоріч через складні карантинні умови довго йшли до успіху учасники ІІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, якими стали учнів закладів зага-
льної 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 лі-

цею, 
географія - Ганчак Віктор Вільямович – учень 11 класу Перечинського ліцею, 
інформаційні технології - Петрішка Валерія Сергіївна – учениця 10 класу Пере-

чинського 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  
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 фінан-

сування. 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. 

  
Навчальний заклад 

Ступінь 
диплома 

Разом 

К-сть  
учасни-

ків 
ІІІ ета-

пу 
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 



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, про-

типожежні заходи, підготовка до осінньо-зимового періоду та підготовка до ново-

го навчального року.  

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

ської міської ради оголошено відкриті торги за предметом закупівлі «Капітальний ре-

монт по заміні віконних та дверних конструкцій філії початкова школа Зарічівської гім-

назії 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 організаці-
єю-підрядником  на проведення робіт за вказаним об’єктом на суму 1 298 899,49 грн. 

За вказаним договором роботи виконані у повному обсязі. 

   
 

       
У листопаді 2022 року  оголошено відкриті торги на закупівлю послуг з адмініст-

рування 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 нав-

чальним програмам, за такими освітніми галузями: мовно-літературна;  математична; 

природнича; мистецька; соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь; громадян-

ська 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 поточ-

ного ремонту спортзалу Сімерської гімназії Перечинської 

міської ради на суму 171 232, 00 грн. Послуги за даним дого-

вором надані у повному обсязі. 
 У листопаді 2022 року здійснено придбання послуг з монта-
жу, пусконалагоджування системи тривожної сигналізації на 
12 об'єктах закладів дошкільної, загальної середньої та поза-
шкільної 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 лі-
цею Перечинської міської ради Закарпатської області по вул. Ужанська, 9, в м. Пе-
речин 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» Пе-

речинської міської ради за адресою Закарпатська область, Ужгородський район, м. Пе-
речин, пл.Незалежності 6, За даним договором послуги виконавцем надані у повному 
обсязі. 

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 осо-
бистої гігієни у шелтері, який знаходиться у приміщенні філії опорного закладу Початко-
ва школа Перечинського ліцею. 

    

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

ня та водовідведення, оплата електроенергії, природного газу, інших енергоносіїв. Збіль-
шення видатків спостерігалось у зв’язку з тим, що з 5 березня 2022 року у закладах осві-
ти 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 корпу-
су» (облаштування кухні за рахунок спонсорських коштів; 

проведено ремент даху «старого корпусу»; 
проведено ремонт шкільної їдальні. 
У філії Початкова школа Перечинського ліцею збільшено потужність електропо-

стачання. 
Усі заклади освіти забезпечені генераторами. За кошти місцевого бюджету закуп-

лено паливно-мастильні матеріали для їх роботи. 

У грудні 2022 року для забезпечення безперебійного навчального процесу в умо-

вах 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, благо-

дійним фондом «Відродження» профінансовано придбання двох газових котлів 

«Рівнетерм», які встановлені у котельні Філії початкова школа Перечинського ліцею Пе-

речинської  міської ради, на загальну суму  102 600 грн.    

 

№ 
з/п 

Проведені роботи Сума 

1 
Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних констру-
кцій 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 ене-
ргозберігаючі Сімерської гімназії Перечинської міської ра-
ди 

1 455 456,00 грн 



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 прове-
дення дозвілля молоді. 

Колективи художньої самодіяльності беруть участь у виїзних концертах та кон-
курсах. 

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 до-
звілля 

Публічна 
бібліотека 

Музей Разом 

Сума (грн.) 

Заробітна плата 1260044 766412 22096
8 

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 

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 30305
1 

3280233 

4 
Поточний ремонт спортзалу Сімерської гімназії Перечин-
ської міської ради 

171 232, 00 грн 

5 
Послуги з монтажу, пусконалагоджування системи триво-
жної сигналізації на 12 об'єктах закладів дошкільної, зага-
льної середньої та позашкільної освіти 

86 438,64 грн 

6 
Капітальний ремонт спортивного залу Філії опорного за-
кладу Початкова школа Перечинського ліцею Перечинсь-
кої міської ради 

1 856 754,00 грн 

7 
Поточний ремонт підлоги Перечинський заклад дошкіль-
ної освіти «Теремок» Перечинської міської ради 

149 700 грн 

8 
Придбання генератора для опорного закладу Перечинсь-
кого 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 допо-

мога 

10 
Придбання двох газових котлів «Рівнетерм» (Філії опор-
ного закладу Початкова школа Перечинського ліцею Пе-
речинської  міської ради) 

102 600 грн. бла-
годійний фонд 
«Відродження» 

КЗ «ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ»   

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

Робота  КЗ « Центр  культури і  дозвілля» Перечинської міської ради  спрямова-
на  на пошук та розробку інноваційних  форм   організації  культурно – дозвіллєвої дія-
льності, на підвищення  професійного рівня  аматорських  творчих колективів, на задо-
волення 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 все-
бічну підтримку народної творчості . 

Штат  Центру налічує 12 осіб в тому числі і завідуючі клубних установ, та дирек-
тор сільського будинку культури . 

КЗ «Центру культури і дозвілля» підпорядковуються клубні установи сіл  Заріче-

во, 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 та-

кож 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 Мага-

да; 

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

ництвом 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. -  бісеро-
плетіння. 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. – ви-
роби 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, постій-
но  співпрацюють. А також ведеться постійна співпраця з КЗ «Публічна бібліотека» Пе-
речинської 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 



в творчій мастерні для дітей «Скриня» (для дітей з числа внутрішньо переміщених 
осіб ) 
15. 03. 2022 р. -  концертна програма  «Творча підтримка» для внутрішньо переміще-
них 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 ма-
стерні 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 

  
20. 04. 2022 р. – майстер-клас в етнографічному музеї " Лемківська Садиба " зі ство-
рення "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 ху-
дожнього 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» 
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 
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 Зака-
рпатського 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 суве-
нір" (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 ан-
самблю ”Лемківчанка» БК с. Зарічево в культурно – мистецькій акції ”Жива спадщина” в 
Закарпатському музеї народної архітектури і побуту в м. Ужгород, демонстрація елеме-
нту НКС "Традиції весільних вінкоплетин с. Зарічево"              
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 са-
диба" народного аматорського фольклорного колективу "Цімборки" (керівник Ганна Му-
чичка),  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   

  
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, Зарі-
чево, Сімерки 
03.12.2022 р . - народний аматор-
ський фольклорний колектив 
"Цімборки" КЗ        "Центр культури 
і дозвілля" разом з творчою роди-
ною Короленків та тріо "Рапсодія" 
Холмківської ТГ долучився до збо-
ру коштів на потреби наших війсь-
кових в торговому центрі «Дастор» 
 

https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100065213432695/?__cft__%5b0%5d=AZUVMozGo0-paW6qRq5snPFm99fZfWnxvouTcq-s7RmzeEeglP8FOL2IO23Kohp3jhcRnJ_ZNyyWugXCl62wDQLO38ZIeweha_e3PRExXiRvydZykIxCC5FA5qbh-5ZrKujtNTVpZWVtIYEHImwIC5wnikJV4MxaJGiAMzPHdrtrSg


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

 
17.12.2022 р. – святкова інтермедія для дітей  "Зустріч із Святим Миколаєм"  
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» 

                 
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 спря-
мована 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, семі-
нари 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», розро-
бив квест «Мій Перечин», узяв участь в конференції VІІI Міжнародної науково-практичної 
конференції «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки» у місті Миколаїв.  

 
Виставкова робота: 
Одноденна виставка до Дня вчителя проведена у Будинку культури           м. Пере-

чин.  
Виставка, присвячена російсько-українській війні, активну фазу якої було розпоча-

то 24 лютого 2022 р.  
Масові заходи: 
Тематичні та оглядові екскурсії, екскурсії з дегустацією місцевих страв, квести для 

дітей. 
Тренінги за підтримки  БФ «Центр громадських ініціатив», м. Перечин (коворкінг-

зона музею). 
Щотижневі майстер-класи для дітей.  
Свято «Міжнародний день музею». 
Фольклорне свято «Вечорниці на Івана Купала» (за участі КЗ «Центр культури і 

дозвілля», колективів «Цімборки» та «Карічка»). 
Реконструкція лемківського весілля в етномузеї «Лемківська садиба»,         с. Зарі-

чево (Проєкт «Етнотур: пізнай культуру прикордонних регіонів України та Польщі»). 
Науково – методична робота: 
Робота музею систематично  висвітлюється на сторінці музею у  Facebook та тури-

стичних сайтах.  
Постійно проводиться робота з вивчення матеріальної та духовної культури, кале-

ндарно-звичаєвої обрядовості, родинно-побутових свят нашого краю, збиральницька 
робота для  поповнення фондових зібрань предметами матеріальної та духовної культу-
ри Закарпаття.  

Протягом звітного періоду проводилися тематичні екскурсії для груп школярів та 
дітей з літніх таборів міста. 

За січень – грудень 2022 року музей відвідало  574 осіб, з них безкоштовні відвіду-
вачі 331 особа,  учнівської молоді – 194 особи, дорослі – 380 осіб. Для відвідувачів у му-
зеї 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 інформова-
ності 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, поєд-
нуючи 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 відно-
син  бібліотек як з традиційними партнерами у сфері культури,  так і з іншими ор-
ганізаціями. 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, сільсь-
ких 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. 

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 компетен-
ції вжито невідкладних заходів щодо актуалізації фондів публічних бібліотек відповідно 
до рекомендацій з огляду на повномасштабну збройну агресію російської федерації про-
ти 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 грома-
дян України, суспільства та держави.  

До ювілейних та пам’ятних дат у бібліотеках готуються книжкові виставки, темати-
чні перегляди літератури та проходять різні заходи: майстер-класи, презентації книг, зу-
стрічі з письменниками, перегляд фільмів до відзначення в Україні Дня Героїв Небесної 
Сотні, Дня пам'яті героїв Крут, відзначення Дня Конституції України, відзначення Дня Ук-
раїнської 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  зусилля- ми 
всіх працівників бібліотеки проводились заходи з метою збереження фондів, їх впорядку-
вання, 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 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, перетворили-
ся 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. 
 

     ЗВІТ  
КЗ «Публічна бібліотека»за 2022 рік 

       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 задово-
льняти потреби усіх своїх користувачів. 
      Як зняти стрес і заспокоїтися в цей важкий час для нашої країни? Як замінити нега-
тивні почуття позитивними? Як знайти потрібні слова, щоб заспокоїти власну дитину, 
чим її зайняти? Іноді все, що потрібно – просто прийти до бібліотеки. «Читаймо – і пе-
ремагаймо!». 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 вимуше-
ними переселенцями. Тут можна безкоштовно скористатися Інтернетом, почитати ці-
каві книжки, пограти в шашки та поскладати пазли, цікаво провести час.  
     До ювілейних та пам’ятних дат оформлюються книжкові виставки, тематичні перег-
ляди літератури та проходять різні заходи, майстер-класи, презентації книг, зустрічі з 

письменниками, перегляд фільмів 
тощо. 
    В умовах воєнного стану  зусил-
лями всіх працівників бібліотеки 
проводились заходи з метою збе-
реження фондів, їх впорядкування, 
очищення, розстановки, книгообмі-
ну, ремонту книг, підтримання са-
нітарно-гігієнічного стану книгосхо-
вищ, ліквідації читацької заборго-
ваності. 
     В межах компетенції вжито не-
відкладних заходів щодо актуалі-
зації фондів публічних бібліотек 
відповідно до рекомендацій. З 
огляду на повномасштабну зброй-

ну агресію російської федерації проти України, введення воєнного стану в Україні Ука-
зом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 
24.02.2022 № 2102-IX, та з метою захисту національних інтересів, національної безпе-
ки, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.  

        

Також працівники КЗ "Публічна біб-

ліотека" 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 проводять-
ся 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 книжко-
ві виставки. 
      До Дня Соборності України для користувачів бібліотеки  проведено відео-перегляд 

«Акт злуки: відтворення історичної прав-
ди», з якого діти дізналися про  період 
історії України та оформлено книжкову 
виставку «22 січня – День Соборності 
України» 
До відзначення в Україні дня пам'яті геро-
їв Крут у бібліотеці подивилися пізнаваль-
ний фільм «Крути 1918», присвячений 
далеким подіям на невеликій станції Кру-
ти 29 січня 1918 року, оформлено темати-
чний перегляд літератури «В серцях люд-
ських , не згасла пам'ять». 
     У  бібліотеці с. Сімер була підготовле-

З нагоди відзначення Дня Конституції України у бібліотеці презентовано тематичну кни-
жкову викладку "Конституція - основа всіх основ", біля якої юні користувачі ознайоми-
лись 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 Кон-
ституції. 
     Допитливі читачі мали змогу пригадати значення символів України,дату створення 
Конституції та кількість її статей.  А також було проведено діалог з читачами"До Консти-
туції - з повагою, до влади - з надією"з дільничним офіцером поліції.. 

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 серп-
ня.  
     Цього року, в цей день спільно з КЗ «Центр культури і дозвілля» та жителями Пере-
чинської ТГ прийняли участь в ході на гору 
Гурка, де височіє 10-метровий хрест в кінці 
Хресної дороги, було окреслено 100-
метровим прапором України! Оспівано молит-
вами 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 на-
ції», «Україна в музиці та живописі», «Ми – 
українці. Були. Є. Будемо!»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.   14 жовтня в Україні відзначається День захисників і захисниць України, який нероз-
дільно пов’язаний із розвитком українського війська та його військових традицій, встано-
влене Указом Президента України від 14 жовтня 2014 року № 806, на вшанування муж-
ності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності нашої країни, само-
відданості громадян, які присвятили своє життя служінню Українському народу, збере-
женню 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 свя-
то Покрови Пресвятої Богородиці. Українцям зав-
жди 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 бо-
ротьбою 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…!», май-
стер-клас «Паперова майстерня» із виготовлення патріотичного оберегу-сувеніру «На 
долю!»  

https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100040885817603/?__cft__%5b0%5d=AZUUyPg0-2SGgaPaUpzVPJ9AP5nPeaaFBaW-R_1h91biPJiEl66JnVon4BVmvx5oVV-ic02SFalpP5cxk6rCqo4fH9cIHGvbUi73JKneeVyTBknfFvf9TeA_IUNuhnQrRUeqXfPQ8R0oYbiw48Px1EJkgqGmDNIiLVAZOXlALH28z_
https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100040885817603/?__cft__%5b0%5d=AZUUyPg0-2SGgaPaUpzVPJ9AP5nPeaaFBaW-R_1h91biPJiEl66JnVon4BVmvx5oVV-ic02SFalpP5cxk6rCqo4fH9cIHGvbUi73JKneeVyTBknfFvf9TeA_IUNuhnQrRUeqXfPQ8R0oYbiw48Px1EJkgqGmDNIiLVAZOXlALH28z_


Хрещення Київської Русі День Української Державності відзначається 28 липня - у 
День Хрещення Київської Русі, коли вшановується пам’ять про видатного державотво-

рця, святого рівноапостольного 
князя Київського Володимира Ве-
ликого. 
       З нагоди відзначення свята 
бібліотека підготувала тематичні 
полички "Україна - моя Батьківщи-
на" та "Хрещення Русі: історія 
віків",біля яких було проведено 
історичний екскурс "Шлях крізь 
віки". 

  Користувачі дізналися про істо-

ричний шлях державності, про 

державні символи України, про 

історію християнства та духовну 

культуру. А також була проведена 

вікторина "Державні символи Ук-

раїни".  

До Дня Героїв Небесної Сотні працівники бібліотеки 
спільно з КЗ «Центр культури і дозвілля» та праців-
никами інших державних установ  традиційно прово-
дять у скверику міста Перечин хвилину мовчання за 
полеглими на Євромайдані під час Революції Гіднос-
ті. 
    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 паперови-
ми янголами вшановуються пам'ять про героїв Украї-
ни. 
    З метою вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні 26 листопада працівники 
публічної бібліотеки презентували книжкові виставки, що висвітлюють трагедію  голо-
домору 1932-1933 років. 
 

     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 підт-
римати 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 ма-
люнків різноманітні, яскраві та різнобарвні, і в кожному залишена часточка щирої дитя-
чої душі.  

 

 

 

 

 

 

 

14 лютого -  День Святого Валентина. День червоних сердець та цукерок. Хтось не 

приймає це свято, хтось скуповує червоні сердечка. Стрічки соціальних мереж яскра-

віють 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 ма-

ють об'єднатися і ті, хто дарує книги, і ті, хто прищеп-

лює любов до читання. Адже книга – один із найцінні-

ших винаходів людства, вона сіє правду, добро, любов; 

вона дасть нам відповіді на всі запитання і гарну пора-

ду; навчить жити, любити і працювати заради щастя 

народу, заради самих себе і своїх рідних. 

Правова культура молоді в Україні залишається на стадії формування й 
потребує цілеспрямованої діяльності з її становлення та активного розвитку. 
     Метою правового виховання юнацтва та молоді є формування системи знань, пере-
конань, мотивів, настанов та звичок соціально активної поведінки. 
Поширення правових знань в бібліотеці здійснюєть-
ся шляхом проведення правових ігор, акцій, систе-
матичного оновлення постійно діючої книжкової 
виставки «Бібліотека інформує», оформлення те-
матичних книжкових виставок «Інформація для вну-
трішньо 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 Органі-
зації Об'єднаних Націй ухвалила Загальну деклара-
цію прав людини — документ, у якому проголосили 
невід'ємні права, притаманні кожній людині незале-
жно від її раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, наці-
онального чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища 
Темі безпеки в інтернеті була присвячена зустріч з працівниками Ужгородського район-
ного 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 рівно-
го 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 проек-
ту «Бібліотеки як центри підтримки громади в умовах воєнної загрози: робота з 
внутрішньо переміщеними особами». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Сьогодні Комунальний заклад "Публічна бібліотека» Перечинської міської ради 
проводить активну просвітницьку діяльність серед внутрішньо переміщених осіб. З поча-
тком російсько-української війни наше містечко стало прихистком для тих, кого не обійш-
ло стороною лихо. Місто приймає осіб, які були змушені залишити свої домівки та шука-
ти 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 читан-
ня конкретних текстів, щоб підтримати та допомогти вилікувати проблеми, які можуть 
виникнути у вашому житті. Якщо ви коли-небудь читали книгу і відчували себе дуже по-
в’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 чи-
тання – потужна оздоровча процедура і в провідних клініках ввели новий метод ліку-

вання – бібліотерапію. 

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 сек-
тору № 2 філії Центру пробації в Закарпатській області в комунальному закладі Публіч-
на 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 ши-
роких мистецьких і громадських кіл до популяризації думок 
видатного українського філософа-митця. Оформлено кни-
жкову виставку «Григорій Сковорода – філософ Духу і Сер-
ця», прийняли участь у соціологічному опитуванні «Світ 
ловив мене, та не впіймав…» (до 300-річчя з дня наро-
дження Г.С. Сковороди, яке проводить державна бібліоте-
ка України для юнацтва  



18 листопада в бібліотеці відбулась дуже  цікава зустріч з українською письменницею, 
авторкою найкращого роману на воєнну тематику 2021 року  від міжнародного літерату-
рного 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 письмен-
ниці і зачарована  аудиторія. Пані Люд-
мила настільки  захопливо розповідала  
про кожен твір, який написала, що за 
годину в читальному залі можна було 
почути тільки як тихо цокає настінний 
годинник. 
   Наскрізною темою її творів, та  розмо-
ви сьогодні, була жінка. І не просто жін-
ка , 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, пот-

рапив у полон до російських окупантів. 
Він звернувся до письменниці через 
соціальні мережі і попросив написати 
про нього книжку.  
      За словами авторки вона намагала-
ся зрозуміти чоловіка , який став про-
тотипом головного героя. Вивчала  
культуру національності до якої він 
належав, рід його діяльності, особли-
вості професії та багато чого іншого, 
щоб максимально наблизитись і пере-
дати 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. 
8 серпня в приміщенні будинку культури відбулося літературне читання в рамках проєк-
ту 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 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 свя-
то під час якого було заведено розпалювати багаття, купатися в річці, збирати трави й 
шукати магічну квітку папороті. Давні традиції Купальської ночі підтримуються і до сьо-
годні. 
     І ми з нашими користувачами бібліотеки читали легенду Леоніда Павленко "Коли 
папороть цвіте". Так як головна інтри-
га на Івана Хрестителя –пошуки па-
пороті, яка цвіте тільки в цю ніч. Міс-
тична 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, по-
радував 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. 
      В  бібліотеці села с.Сімер часто проводять зустрічі з письменниками нашого краю. 
Відбулась презентація народження нового письменника, нашого земляка - Івана Корпа-
нця, у світ вийшла його перша книга «Апостол каменю».  

     Книга, яка захоплює читанням від першої сторінки, в ній вдало поєднано милозвуч-
ну 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 ка-
меню».  

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 справедливість. Черпаючи теми з життє-
дайних джерел рідної Перечинщини, вона не оминає зага-
льнолюдські 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 по-
дивилися 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 завзя-
то — на радість добрим людям і 
самим собі, а також згадувались 
забуті традиції Різдва та малові-
домі обряди на Святвечір.   
    Українці здавна дуже ретель-
но готувались до Святого вечо-
ра 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 Перечинсь-
кої ТГ є учасницями фольклор-
них колективів «Цімборки», 
«Карічка» та «Вербиченька».  

 



Працівники бібліотечних закладів  територіальної громади  організували ак-
цію  «Одягни вишиванку, Україно моя!» до Дня вишиванки та Дня української хуст-

ки. 

       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 удоско-
налювати свої знання з рідної мови, КЗ «Публічна 
бібліотека» м. Перечин  презентувала тематичну 
книжкову викладку «Мова солов’їна, мова колиско-
ва, Рідного народу і моїх батьків» . 
     Мова – духовний скарб нації. Тож давайте не 
забувати, що збереження мови не просто зале-
жить від кожного з нас, а є нашим обов’язком, сво-
єрідним внеском у збереження національної куль-
турної спадщини.  
     Тому закликаємо усіх – бережіть рідну мову! 
      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 може-
мо, а в понеділок плетемо маскувальну сітку.  
    Разом до перемоги буде швидше й ефективні-
ше! 
Бібліотекарі  разом з працівниками Комунальний 
заклад " Центр культури та дозвілля" Перечинсь-
кої міської ради, молодіжною радою  громади при-
єдналася 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 корис-
тувачів. Дітки намалювали патріотич-
ні малюнки та передають свої вітання 
і мрії ровесникам на Сході.  
     У КЗ «Публічна бібліотека» Пере-
чинської міської ради стартувала бла-
годійна 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 пот-
реби Збройних Сил України. 

Кошти- монетки можна заносити у відділення ощад-
банку м.Перечин та у бібліотеку м. Перечин. 
     Працівники бібліотеки м. Перечин провели вули-
чне опитування "Як часто ви відвідуєте бібліотеку 
та будинок культури у вашому населеному пунк-
ті?"......... 
Не знаєте чим зайняти дітей на канікулах? Відправ-
те їх у бібліотеку! 
   Бібліотека зробить ваші канікули цікавими, пізна-
вальними і незабутніми. Знайомство та Екскурсії по 
бібліотеці. Драйвові канікули. Ігри та фільми. 
 

На соціальній сторінці бібліотеки у Facebook постійно викладаються матеріали та бага-
то іншої інформації, яка підтримає кожного в цей непростий час.  

Звіт 

 КЗ «Центр культури і дозвілля»   

Перечинської міської ради 

              Робота  КЗ « Центр  культури і  дозвілля» Перечинської міської ради  спря-
мована  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 вті-
лення їх в культурно-дозвіллєву  діяльність, на охорону і збереження нематеріальної 
культурної спадщини, на сприяння розвитку та збереженню народних  художніх промис-
лів, та всебічну підтримку народної творчості . 

 Штат  Центру налічує 12 осіб в тому числі і завідуючі клубних установ, та дирек-
тор сільського будинку культури . 

 КЗ «Центру культури і дозвілля» підпорядковуються клубні установи сіл  Заріче-
во, 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  Низо-
вець 
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 керу-

ють 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 на даний момент займаються в «Центрі   

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

  В гуртках, колективах, любительських об’єднаннях  аматорської художньої твор-
чості 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. -  деку-
паж, 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. -  виши-
вання; Лупич Т. М. -  вишивання (); Цапик І. А. – вишивання , гачкування; Опаленик Т.С.  
-  вишивання, в’язання; Грицак М.І. - вишивання, в’язання; Опаленик Т.Й. -  бісероплетін-
ням. Анічкіна Тетяна - лемківська вишивка. 
К                                     лубна 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. – вишиван-
ня;  Керецман О.Ю. -  вишивання; Гирявець Б.Ю. – художник; Зизич І.Ю. – вироби з бісе-
ру; 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, постій-
но  співпрацюють. А також ведеться постійна співпраця з КЗ «Публічна бібліотека» Пе-
речинської 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   

https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100040885817603/?__cft__%5b0%5d=AZUUyPg0-2SGgaPaUpzVPJ9AP5nPeaaFBaW-R_1h91biPJiEl66JnVon4BVmvx5oVV-ic02SFalpP5cxk6rCqo4fH9cIHGvbUi73JKneeVyTBknfFvf9TeA_IUNuhnQrRUeqXfPQ8R0oYbiw48Px1EJkgqGmDNIiLVAZOXlALH28z_
https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100040885817603/?__cft__%5b0%5d=AZUUyPg0-2SGgaPaUpzVPJ9AP5nPeaaFBaW-R_1h91biPJiEl66JnVon4BVmvx5oVV-ic02SFalpP5cxk6rCqo4fH9cIHGvbUi73JKneeVyTBknfFvf9TeA_IUNuhnQrRUeqXfPQ8R0oYbiw48Px1EJkgqGmDNIiLVAZOXlALH28z_
https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100040885817603/?__cft__%5b0%5d=AZUUyPg0-2SGgaPaUpzVPJ9AP5nPeaaFBaW-R_1h91biPJiEl66JnVon4BVmvx5oVV-ic02SFalpP5cxk6rCqo4fH9cIHGvbUi73JKneeVyTBknfFvf9TeA_IUNuhnQrRUeqXfPQ8R0oYbiw48Px1EJkgqGmDNIiLVAZOXlALH28z_


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 Міжнарод-
ного 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 переміще-
них 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 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 

         
20 . 04. 2022 р. – майстер-клас в етнографічному музеї " Лемківська Садиба " зі створен-
ня "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 ) 

      
  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» 

   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 худож-
нього КЗ «Центр КіД Тетяни Кречко та завідуючої клубною установою с. Сімерки Тетяни 
Опаленик 

              

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 

https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100065213432695/?__cft__%5b0%5d=AZUVMozGo0-paW6qRq5snPFm99fZfWnxvouTcq-s7RmzeEeglP8FOL2IO23Kohp3jhcRnJ_ZNyyWugXCl62wDQLO38ZIeweha_e3PRExXiRvydZykIxCC5FA5qbh-5ZrKujtNTVpZWVtIYEHImwIC5wnikJV4MxaJGiAMzPHdrtrSg


           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» 

      
             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  

    
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 

28.07.2022 – Відзначення Дня Української державності- тематичний творчий вечір 
                                                                                    
- майстер класи, аквагрим 

  15. 08 – участь керівника художнього  Т. Кре-
чко у «Вечурках в музеї» від КЗ 
«Краєзнавчий музей міста Перечин», прове-
дення МК «Лялька мотанка «Зернянка»  

18 . 08. 2022 – участь робіт керівни-
ка художнього  Тетяни Кречко у відк-
ритті IV Всеукраїнської виставки 
"Натхненні лялькою", яка традицій-
но проходить з нагоди Дня незалеж-
ності України в Закарпатському му-
зеї народної архітектури та побуту 
(м. Ужгород ) 

23.08.2022 – Відзначення Дня Державного 
прапора України на горі Гурка, за участі Зака-
рпатського академічного Закарпатського на-

родного хору ( кер. Н. Петій-Потапчук) 

 24.08.2022 – Відзначення Дня неза-

лежності України за участі Академіч-

ний камерний хор "Cantus" (керівник 

Еміл Сокач) та ансамбль народних 

інструмент ів "Музичний суве-

нір" (художні керівники Серій Нєвєров 

та Наталія Костенко) з м. Харків.  

28.08.2022 –  участь працівників КЗ« Центру 

культури і дозвілля» , завідуючих клубних уста-

нов громади, учасників народного аматор-

ського фольклорно – етнографічного ансамб-

лю ”Лемківчанка» БК с. Зарічево в культурно – 

мистецькій акції ”Жива спадщина” в Закарпат-

ському 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 
 

13. 09.2022 -  участь у відк-
ритті виставки весільного 
одягу, атрибутики та світ-
лин «ЗАМІЖЖЯ ЇЙ ЛИ-
ЧИТЬ / MӐRITIŞUE I SE 
POTRIVEŞTE / SVADBA 
JEJ PRISTANE», яка відбу-
лася в рамках реалізації 
міжнародного грантового 
проєкту «Культурні зв’язки 
– культурна мобільність в 
прикордонному регіоні. 
H U S K R O U A / 
17020/3.1/0040» працівників  КЗ «Центр КіД» , КЗ "Публічна бібліотека", директорка " 
Краєзнавчого музею м. Перечин" Маріанна Попович та завідувачка БК с.Зарічево Ма-
рія 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 ама-
торського фольклорного 
колективу 
"Цімборки" (керівник 
Ганна Мучичка),  народ-
ного аматорського 
фольклорно- етнографі-
чного ансамблю 
"Лемківчанка" БК с. Зарі-
чево (керівник Марія 
Низовець) та художника 
Василя Бочковського 
 

21.10.2022 –  участь керівника художнього  Т. Кречко майстер класі «Малюємо на осін-
ніх 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 аматор-
ського 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   

 
26.11.2022 - мітинг- реквієм в 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"  
    
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 мало-
забезпечених та багатодітних сімей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Також  методистом Ганною Мучичка здійснено надання методичної та практичної допо-
моги кожному закладу культури клубного типу громади (щоквартально), які, в свою чер-
гу, проводили репетиції гуртків та колективів, що облікуються в закладі та всі заплано-
вані масові заходи, згідно річних та місячних планів роботи, а також брали участь у за-
ходах, що проводились КЗ «Центр КіД».  

                                                    Звіт 
                                   Комунального закладу 
                      «Краєзнавчий музей міста Перечин»  

Робота в Краєзнавчому музеї міста Перечин упродовж 2022 року була спрямована на 
благоустрій території музею, догляд за експозиціями музею та збереженню матеріаль-

ної спадщини і традицій краю. Для втілення цих завдань було проведено таку роботу:  

І. Ремонтно - господарські роботи в музеї: 

Протягом року проводились  роботи з благоустрою території музею: 

Постійно проводилося відновлення ландшафту примузейної території –       зрізані 
старі дерева, кущі; проведено покіс трави та прибирання території.  

Систематично проводився огляд діючої музейної експозиції, в процесі якого  вияв-
лялися й усувалися  проблемні питання. 
II. Участь у культурно-освітніх заходах 

Проведення тренінгів у музеї, круглих столів, семінарів та майстер- класів.   
У рамках проекту «Розвиток подієвого туризму на базі місцевих культурних та істо-

ричних атракцій у співпраці між містами Нодьечед та Перечин» (за підтримки Програми 
транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна).  

Було взято участь у виставці «ЗАМІЖЖЯ ЇЙ ЛИЧИТЬ // MӐRITIŞUE I SE PO-
TRIVEŞTE / SVADBA JEJ PRISTANE», що відбулась за підтримки міжнародного гранто-
вого проекту «Культурні зв’язки – культурна мобільність в прикордонному регіоні.  

Протягом року були проведені майстер-класи: з гончарства, виготовлення ляльок-
мотанок, лепбуку, писанкарства, прикрас із повітряного пластиліну, художні, декоратив-
но-ужиткового направлення, виготовлення новорічних ялинкових прикрас.  

Проведення відкритих екскурсій містом Перечин. 
Участь у заходах, присвячених відзначенню 120-ї річниці з дня побудови хати 

«Лемківська садиба». 
Розробка квесту «Мій Перечин».        
Поповнення основного та допоміжного фондів.  
Взято участь в конференції VІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Стан 

та перспективи розвитку культурологічної науки» у місті Миколаїв.  
III. Виставкова робота 

Одноденна виставка до Дня вчителя проведена у Будинку культури           м. Пере-
чин.  

Виставка присвячена російсько-українській війні, активну фазу якої було розпочато 
24 лютого 2022 р.  

IV. Масові заходи 

Участь у масових заходах міста.  
Тематичні та оглядові екскурсії, екскурсії з дегустацією місцевих страв, квести для 

28.12.2022 р. -  Благодійний новорічний 
концерт від студії музичного розвитку 
«Карамелька» 

29.12.2022 р. – благоджійні щедрвання 
в організаціях міста Перечин (збір кош-
тів на потреби ЗСУ)  від фольклорного 
ансамблю «Карічка» , кер. Леся Магада 



дітей 
Тренінги за підтримки  БФ «Центр громадських ініціатив», м. Перечин (коворкінг-

зона музею). 
Щотижневі майстер-класи для дітей.  
Свято «Міжнародний день музею». 
Фольклорне свято «Вечорниці на Івана Купала» (за участі КЗ «Центр культури і 

дозвілля», колективів «Цімборки» та «Карічка»). 
Реконструкція лемківського весілля в етномузеї «Лемківська садиба», с. Зарічево 

(Проєкт «Етнотур: пізнай культуру прикордонних регіонів України та Польщі»). 
V. Науково – методична робота 

Робота музею постійно  висвітлюється на сторінці музею у  Facebook та туристич-
них сайтах.  

Постійно проводиться робота з вивчення матеріальної та духовної культури, кале-
ндарно-звичаєвої обрядовості, родинно-побутових свят нашого краю, збиральницька 
робота для  поповнення фондових зібрань предметами матеріальної та духовної куль-
тури Закарпаття.  

Протягом звітного періоду проводилися тематичні екскурсії для груп школярів та 
дітей з літніх таборів міста. 

За січень – грудень 2022 року музей відвідало  574 осіб, з них безкоштовні відвіду-
вачі 331 особа,  учнівської молоді – 194 особи, дорослі – 380 осіб. Для відвідувачів у 
музеї проведено 78 екскурсій, 17 майстер-класів.    

 
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 за-
хист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самовря-
дування, 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 ор-
ганізації діяльності органів місцевого самоврядування, у сфері соціального захисту 
населення,  постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декре-
тами, 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 Пере-
чинської 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 здо-
ров’я, соціального захисту населення Перечинської міської ради. 

2022 рік став роком викликів всій Україні. У зв’язку з військовою агресією росій-
ської федерації проти України посилалася роль соціального захисту жителів громади 
та тимчасово переміщених осіб. З початку військової агресії Перечинська міська тери-
торіальна 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 коор-
динації роботи, прийому, облік та видачі гуманітарної допомоги.  Визначаються потре-
би шляхом опитування базових потреб громадян, які звертаються за гуманітарною до-
помогою. 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 уста-
нови. У колцентрі діє постійно діюча гаряча лінія та реєстрація 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. Пере-
чинська 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 - Угорщи-

на, Світави - Чехія, Крива Паланка – Північна Македонія, Рускі Керстур - Сербія, 
Спішське Подградьє - Словаччина, Каманча - Польща 

Центром гуманітарної допомоги надається така допомога – продукти харчуван-
ня, 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 внут-
рішньо 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» 
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 пер-
винного 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 спеціаліс-

ти – начальник відділу, головний бухгалтер та  2 спеціалісти із питань соціаль-
ного захисту населення, один з яких був прийнятий на роботу у листопаді місяці 2022 
року (функціональні обов’язки якого передбачають вирішення пророблених питань внут-
рішньо переміщених осіб). 

Вищезазначеним відділом організовано надання адміністративних послуг соціа-
льного 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, соціа-
льного захисту населення Перечинської міської ради. Однак, ситуація в Україні, що ста-
лася у зв’язку з військовою агресією російської федерації внесла свої корективи у робо-
ту 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 законодавст-
ва. 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 електрон-
ної справи через програмний комплекс. Всі інші заяви та звернення громадян (що не 
передбачені ПК «Соціальна громада») реєструються та передаються до органу призна-
чення соціальних виплат згідно «РЕЄСТРУ передання прийнятих документів щодо приз-
начення усіх видів соціальної допомоги» (Додаток 1-1 до Інструкції щодо порядку оформ-
лення 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 веден-
ня особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги». 

Значну увагу приділено такій категорії осіб – як сім’ї військовослужбовців. Спі-
льно 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 вла-
штування 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 ОТГ». 

«Добро завжди повертається» – у цьому щиро переконані працівники комуналь-
ного закладу центру надання соціальних послуг. А ще просто знаємо, що ми всі у вели-
чезному боргу перед старшим поколінням за те, що у свій час зробили для нас, для ро-
звитку і процвітання громади, району, держави, за те, що, не рахуючись з силами і ча-
сом, 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  потребу-
ють  сторонньої допомоги.  

Основними завданнями центру надання соціальних послуг є: 
– виявлення громадян, які мають право на обслуговування, формування елек-

тронної 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 надан-
ня соціальних послуг з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам. 

Центр забезпечує надання соціальних послуг громадянам похилого віку, осо-
бам з інвалідністю, які досягли 18-річного віку, громадянам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, малозабезпеченим сім’ям, одиноким та немічним особам, які пот-
ребують сторонньої допомоги за місцем проживання. На обліку в комунальному   за-
кладі 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 
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 використан-
ня бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденцій-
ності, етичних норм і правил. 
Комунальний заклад  «Центр надання соціальних послуг Перечинської ОТГ» 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. Воро-
чово, 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 необ-
хідних 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 рів-
ня 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 ефективнос-
ті діяльності  і стану дотримання ними вимог нормативно-правових актів, що регламен-
тують 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 за-

безпечення 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, держав-

них стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього при-
родного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додер-
жання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Держав-
ної   фармакопеї,   стандартів   медичного   обслуговування, медичних матеріалів і 
технологій. 

Значна увага приділяється пільговим категоріям населення. Працює Держав-
на програма «Доступні ліки» в тому числі для хворих на цукровий та нецукровий 
діабет, які безкоштовно забезпечують ліками хворих на серцево-судинні захворюван-
ня, 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 ліку-
вання хворих які перебувають на гемодіалізі, онкохворих, хворих на епілепсію. 

 
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 ство-

рено 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 соціаль-

ного 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 обстави-
нах, малозабезпечених, одиноких та немічних осіб, які потребують сторонньої допомо-
ги 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: - ВПО – 163 чол. 

 

- м. Перечин – 9 чол.;  

- с. Сімер – 6 чол.;  

- с. Ворочово – 6 чол.;  

 
Центр в своїй діяльності дотримуються принципу адресності та індивідуально-

го 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, відпо-
відно 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, допомога у приготуванні їжі, косметичне, 
вологе та генеральне прибирання житла, розпалювання печей, доставка дров, води, 
розчистка снігу, миття вікон, обробіток присадибних ділянок, оплата комунальних пос-
луг, придбання ліків, госпіталізація, організація забезпечення дровами, ритуальні пос-

луги, 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 жит-

тєвих обставинах, робота та підтримка сімей військово-службовців. Також розглядали-

ся питання про виявлення одиноких громадян, порядок оформлення та прийняття па-

кету документів на обслуговування для надання ефективних та якісних соціальних  

послуг.   

З метою адресності, доступності та визначення індивідуальних потреб підопіч-

них у соціальних послугах, працівниками здійснювалися індивідуальні відвідування гро-

мадян 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 артеріа-

льного тиску, вимірювання цукру в крові, надання медичних консультацій, проводилися 

бесіди з питань особистого здоров’я)  пенсіонерам здійснювався виїзд за місцем прожи-

вання 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», ЗО-

БФ «Співчуття»;  Міжнародна 

благодійна організація 

«Партнерство кожній дитині»; 

релігійні громади. 

До Пасхальних свят Цен-

тром спільно з представниками 

благодійного фонду «Фонду Фре-

да в Україні» надали благодійну 

допомогу «Пасхального коши-

ка» (в кількості 130 продуктових 

наборів) громадянам, що обслу-

говуються Центром.  

До Новорічно-Різдвяних 

свят організовано надання про-

дуктових наборів для 124 осіб на 

105 тис. 400 грн. за фінансової підтримки БФ «Фонду Фреда в Україні». 

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 ди-

тячих 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 щоден-

но. В цілому надано заморожених обідів  

на суму 54,639 грн. Для осіб, що прожи-

вають в населених пунктах Перечинської 

громади с. Зарічово, с. Ворочово, с. Сі-

мер, с. Сімерки завозилися заморожені 

обіди 3-5 рази на місяць. 

Госпіталізовано на лікування 17 особи, 

для 61-ої особи організовано та забезпе-

чено лікування на дому, забезпечено 

супровід медичних консультацій для 

потребуючих осіб. Усі особи V-гр. обслу-

говування у повній мірі, забезпечені під-

гузками, пелюшками та частково безкош-

товними 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, одино-

ких осіб, які перебували на обліку в 

Закладі. Організовано захоронення 3 

осіб. 

Працівниками закладу постійно 

надається допомога в оформленні всіх 

необхідних документів, платіжних дору-

чень, субсидій, оформлення лікарських 

карток для осіб, які перебувають на 

обліку в комунальному закладі, та ін-

ших необхідних послуг, у тому числі 

похоронних.  

- с. Сімерки – 6 чол.;  

- с. Зарічово – 6 чол. 

- СЖО – 20 чол; 



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.  

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 ра-

ди,  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 затвер-

джено Положення про Службу у справах дітей Перечинської міської ради. У встанов-

леному порядку проведено державну реєстрацію служби, яка розпочала свою діяль-

ність 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 ви-

значення місця її проживання, захищає житлові права дітей, здійснює контроль за діть-

ми, які перебувають в складних життєвих обставинах тощо. 

Станом на 31.12.2022 року на первинному обліку Служби у справах дітей пе-
ребуває – 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 дер-

жавному 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, поз-
бавлених 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, 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 Пере-
чинської 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 скла-
дних життєвих обставинах у зв’язку із невиконанням батьків своїх батьківських обов’яз-
ків 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 усино-
влених 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 гро-
мади 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 звичка-
ми і способом життя, внаслідок яких сім’ї з дітьми частково або повністю не мають здат-
ності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати уч-
асть у суспільному житті.  

          На початку 2022-2023 навчального року 14 дітей, що походять із  Перечи-

нської 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 цілодо-

бове перебування. На період дистанційного навчання, канікул та святкових днів, з ме-

тою 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 від-

повідних обов’язків.   

Службою у справах дітей спільно з інспектором з ювенальної превенції Перечинського 

відділення поліції, 12.10.2022 навчального року проведено Всеукраїнський профілактич-

ний захід „Урок”.  Метою є виявлення дітей, які без поважних причин не приступили до 

занять у навчальних закладах 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 ве-
ресня-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 переві-
рки 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 ба-
тьки зобов’язалися надати довідки від сімейного лікаря до дирекції закладів. З дітьми та 
їх батьками проводилися профілактичні бесіди, роз’яснювалися  вимоги чинного законо-
давства 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 випла-
ти державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» в частині «припинення 
виплати».  

Протягом липня, жовтня місяця 2022 року працівником Служби разом з інспек-
тором з  ювенальної превенції, працівниками Перечинського відділення поліції проведе-
но рейд-перевірку 5 торгівельних закладів Перечинської територіальної громади з пи-
тань дотримання чинного законодавства щодо заборони реалізації спиртних напоїв та 
тютюнових виробів неповнолітнім дітям, порушень не виявлено, з працівниками закла-
дів 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 облі-
ку 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 уси-
новлювачі, які пройшли навчання в Закарпатському обласному центрі соціальних 
служб, мають відповідні умови проживання, власні доходи, та бажають усиновити дити-
ну/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 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 територі-
альної громади та дітей, які перемістилися у зв’язку з військовою агресією росії протя-
гом звітного періоду проведено 9 засідань Комісії з питань захисту прав дитини в Пере-
чинській ТГ, на яких розглянуто питання стосовно захисту життя,  охорони здоров’я, 
освіти, соціального захисту, житлових та майнових прав дітей, надання висновків ор-
ганів 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 засі-
даннях Перечинського районного суду та Ужгородського міськрайонного суду, в яких 
розглядалися цивільні справи та 1- кримінальна  щодо захисту прав та інтересів малолі-
тніх та неповнолітніх дітей, що походять з  Перечинської міської ТГ. 

З вересня 2020 року Служба у справах дітей підключена до Єдиної інформацій-
но-аналітичної системи “Діти” – електронного банку даних дітей-сиріт та дітей,  

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


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 нара-
дах, засіданнях комісій, в семінарах-навчаннях, тренінгах, круглих столах, що проводи-
лися Службою у справах дітей Закарпатської обласної військової/державної адміністра-
ції в м. Ужгороді, в тому числі онлайн-семінарах-навчаннях, -вебінарах -нарадах, з ме-
тою підвищення професійних знань та застосування таких в роботі відповідно до пот-
реб дитячого населення нашої громади. 

Служба у справах дітей Перечинської міської ради в поточному році співпрацю-
вала: 

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 на-
бором; 

Служба у справах дітей Закарпатської ОВА (ОДА): забезпечили надання новорі-
чних подарунків для дитини, позбавленої батьківського піклування, яка виховується в 
прийомній сім’ї громади, а також ноутбук для дитини, позбавленої батьківського піклу-
вання, що перебуває в Обласному соціальному центрі матері та дитини Закарпатської 
ОДА;  

Farkas Györgyné Marianna та 
жителі нашого міста партнера 
Мортфю, Угорщина: організа-
ція новорічних подарунків для 
53 дітей, які опинилися в 
складних життєвих обстави-
нах; 
КЗ "Центр культури і до-
звілля" Перечинської міської 
ради: організація святкового 
заходу до Св. Миколая у ви-
гляді дитячої гри для 53 дітей 
громади; 
КЗ «Центр надання соціаль-
них послуг Перечинської місь-
кої територіальної громади»: 
забезпечили продуктовими 
наборами, замороженими 
обідами, одягом, взуттям, 
підгузками, новорічними пода-
рунками-солодощами дітей, 
які опинилися в складних жит-
тєвих обставинах, та перебу-
вають на профілактичному 
обліку Служби. 
Разом з цим, в 2022 році жи-
телька м. Ужгород забезпечи-

ла 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 грома-
ди у вигляді продуктів харчування, одягу, взуття, солодощів.  

Крім цього, Служба цьогоріч співпрацювала із волонтером Зизич Наталією Юрі-
ївною, 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 пік-
лування, 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. 

Звіт 
КНП «Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 
Комунальне некомерційне підприємство «Перечинський центр первинної меди-

ко-санітарної допомоги» Перечинської міської ради був створений рішенням сесії місь-
кої ради №197 від 15 лютого 2018 року для забезпечення населення первинною медич-
ною допомогою. Фактично роботу центр почав 2 липня 2018 року. 
Заклад функціонує на основі Статуту затвердженого рішенням сесії Перечинської місь-
кої 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  

 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 відбу-

лось 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) 

№ 
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  ОТГ ) 

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 

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 

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 вве-

дено 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 переванта-

ження 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.. Фінансу-

вання з місцевого бюджету становило  427077,60 грн.. Також закладом було отримано 

грант від UNICEF в розмірі 45000 грн за виконання показників вакцинації та покращен-

ня 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 малоза-

безпечених сімей та ВПО. В 2022 році було створено відділ інфекційного контролю, та 

доукомплектовано лабораторно-діагностичне відділення лікарем УЗД та лікарем функ-

ціональної 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 вій-

ськового стану є фінансово спроможним та надає більше медичних послуг ніж до цьо-

го.  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 кабі-

нет у вихідні та святкові дні. На території Перечинської ОТГ затверджена програма  

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань  мешканцям   Пере-

чинської ТГ  на 2021-2025 роки, яка фінансується з місцевого бюджету. 

Центр приймає участь у програмі «Доступні ліки», що дає змогу забезпечувати пацієн-

тів закладу відпуском безкоштовних ліків. 

У структурі задекларованого населення і надалі переважають особи жіночої 

статі. Питома вага сільського населення, яке обслуговується лікарями ЗПСМ стано-

вить 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 насе-

лення 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). Народ-

жуваність становить 56 дітей.  

    Всі лікарі ведуть амбулаторний прийом пацієнтів в місцях надання ПМД та обслуго-

вують виклики вдома, а також в пацієнтів є можливість зв’язку з лікарем для   надання 

онлайн консультації засобами відеочату через електронний кабінет лікаря в МІС. 

Відмічається збільшення відвідувань пацієнтів віком 0-17 років, що в більшій 
мірі пов’язано з ОРВІ, але водночас іде тенденція до зменшення необґрунтованих ви-
кликів 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 про-
ведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імуно-
біологічних препаратів»,  

№ 
п/п 

Наймену-
вання 

Кількість відвідувань лікарів 
включно з профілактичними 

Кількість 
відвіду-
вань ліка-
рями хво-
рих удо-
ма, всього 

до дітей (із 
гр.7) 

Усього дітьми віком 0-
17 років включ-
но (із гр.1) 

з приводу  
захворю-
вань дітей 
віком 0-17 
років вклю-
чно 

1 2020 рік 17756 5750 571 96 

2 2021 рік 34810 8040 273 34 

3 2022 рік 25232 8183 107 16 

Наказом МОЗ України від 25.07.2008 року № 413 « Про затвердження обліково
- звітних форм планування і виконання профілактичних щеплень «УкрВАК». Рівень ре-
вакцинації становить - 95,3%. 

Загальний рівень вакцинації у 2020 році в порівнянні з  2019 роком. 

Як бачимо не зважаючи на військові дії в Україні показник вакцинації по закла-
ду 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 вторг-
ненням 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 Мініс-
терства охорони здоров’я. 
4.Забезпечити на всіх рівнях надання медичної допомоги належну і якісну охорону здо-
ров’я матері і дитини, своєчасне виявлення патології вагітних та дітей з метою попере-
дження інвалідності та смертності серед дітей та матерів. 

 

Звіт 

КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради 

Робота закладу спрямована на удосконалення надання медичної допомоги населенню, 
покращення матеріально-технічної бази, раціональне використання фінансових ресур-
сів.  
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, пос-
луг) 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 %.  
          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 бю-
джету.   

       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 минуло-
го 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. 

2021 2022 

87,0% 89,3 



Протягом  2022 року   матеріально – технічна база КНП «Перечинська лікарня» Пере-
чинської міської ради  значно покращилася. Завдяки грамотному керівництву  та раціо-
нальному розприділенні коштів було  оновлено медичне обладнення та закуплено до-
роговартісну 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 лаборато-
рії; 
 - рентген-діагностичний комплекс на 2 робочі місця з цифровим безпровідним детекто-
ром, 
- електродерматом для нарощування шкіри та насос вакуумний для хірургічного відді-
лення; 
- 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;  
-  стерилізатор;  
- два  холодильники для клініко-діагностичної лабораторії   та дитячого відділення; 
- один комп’ютер, один монітор  та іншу  необхідну для  роботи побутову та орг техні-

ку .   

У закладі наявний гастродуоденоскоп та колоноскоп на підставі договору орен-
ди, заключеного між КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради та лікарем 

ендоскопістом Чанцевим В.А 

          За рахунок виділених коштів з міського бюджету профінансовано капітальні вида-
тки на загальну суму 4708,2 тис.грн., в тому числі:  
       -  за виконані роботи на об»єкті «Капітальний ремонт системи опалення та частко-
ву заміну вікон у терапевтичному корпусі КНП «Перечинська лікарня» Перечинської 
міської ради в м. Перечин, вул. Садова, 59» на суму 2579,3 тис.грн,,,  Проведено част-
кову заміну  вікон першого поверху терапевтичного корпусу для територіально= оборо-
ни та приймального відділення  ліфкарні. 
        - оплачено за виконані роботи на об»єкті «Реконструкція господарського корпусу 
під дитяче відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради  м. Пере-
чин, 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 тера-
певтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адре-

сою  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. Ужан-

ська, 8  

- проведено ремонти слідуючих кабінетів  поліклінічного відділення:   кабінету ЕКГ, 
   кардіологічного,  психіатричного,  гінекологічного ,   оглядового, неврологічного, 
   отоларингологічного, очного, стоматологічних 2-х , педіатричного, ендокринологічно-
го. 
       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 тимчасо-
ве дитяче відділення на 15 ліжок – відремонтовано  6  приміщень . 
Частково відремонтовано кочегарку  з заміною покрівлі   ремонтом приміщення  всереди-
ні. На   суму понад 100 тис. грн. 

             Враховуючи вимоги часу,  відремонтовано підвальне приміщення поліклінічно-
го 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, кис-
невий 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 поліклі-
нікою 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 відвіду-
вань в зміну.   Слід відмітити, що ліжковий фонд КНП «Перечинська лікарня» Перечин-
ської 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 перепрофі-
льовано 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  педіатри-
чних ліжок; хірургічне відділенн – 30 ліжок ( в т.ч. хірургічних ліжок – 12;  травматологіч-
них – 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 струк-
тура 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 персона-
лу - 63 (в т.ч. 7 - пенсійного віку, молодшого медичного персоналу – 31(в т.ч. 2 - пенсій-
ного віку). Крім 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 серед-
ніх 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 ліж-

ках – 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 ліку-

вання 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 ле-
тальність 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 стаціо-

нарно  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 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 ліка-
рі поліклініки працюють на порталі.  
          Слід відмітити, що на сьогоднішній день заклад забезпечений сучасним медичним 
обладнанням та необхідними витратними матеріалами. У закладі, наявний безперебій-

ний 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 ме-
дичної  апаратури та медичного  обладнання  дасть  змогу покращити стан надання ме-

дичної 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:  

Матеріально технічна база закладу оновлена й від-

повілає сучасним вимогам.. 

 Діагностичну базу   закладу оновлено, що   не було 

можливим  впродовж     останніх 10 – ти років 

Усі показники закладу  покращилися в середньому 

на  50,0 % й це враховуючи на воєнний стан. 

Заклад в умовах реалій часу не тільки зберіг свою 
структуру в повному обсязі, а й спостерігається тен-
денція до розширення  ліжкового фонду   та спектру 

діагностичних досліджень.  

ПРОПОЗИЦІЇ:  

 Продовжити роботу по опти-

мізації лікарняних площ . 

Показники роботи  зберегти 
на даному рівні, а, по можли-

вості ,  покращувати. 

 Ширше впроваджувати аль-
тернативні форми надання 

медичної допомоги . 



                     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, утриман-

ня 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. 

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 сні-

гоочисного автомобіля SKODA на суму  198422,00 грн.,проведено очиску дощової ка-

налізації 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 . 

 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 Трав-

ня, 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 

                            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 при-

міщенні . 

пл. Народна,19 – ремонт каналізаційної мережі у підвальному приміщенні. 

  Джерела поступлення 

коштів 

2021р. 

грн. 

2022р. 

грн. 

  

1. Кошти, які одержані за надані робо-

ти та послуги 

7593124 8445176 

2. Кошти одержані з міського 

бюджету 

2210552 3078501 

2.1 Програма санітарне очищення та 

утримання елементів благоустрою 

на території ОТГ 

1709933 1749139 

2.2 -Програма фінансової підтримки КП 

«Комунальник» з питань ЖКГ 

500619 1329362 

  Разом 9303057 11523677 

Галузь Нараховано за надані послуги 

тис. грн. 

Оплачено за надані послуги 

тис. грн. 

Всього в т.ч. насе-

лення 

Всього в т.ч. насе-

лення 

водопоста-

чання 

2766,4 1765,5 2740,6 1683,00 

водовідве-

дення 

2814,7 1001,9 2676,1 1030,8 

БЛАГОУСТРІЙ 

        Силами комунальників здійсню-
ється підмітання вулиць та площ міста. 
В належному стані утримуються май-

данчики для збору ТПВ.  

 Спецтехніка проводить очистку вулиць 
міста та сіл ОТГ від снігу та посипку 

протиожеледовою сумішшю.  

 

ПОСЛУГИ З ПОВОДЖЕННЯМ З ПО-
БУТОВИМИ ВІДХОДАМИ  

             За рік зібрано 11500 м3 побуто-
вих відходів. Дохід склав 2205,8 тис. 

грн.                   

                 Для покращення роботи по 
збору та вивезенню ТПВ  за кошти міс-
цевого бюджету придбано сміттєвоз з 
боковою загрузкою та пластикові кон-

тейнери 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 дебітор-
ської заборгованості проводить-
ся  роз’яснювальна робота з бор-
жниками за надані послуги, вру-
чено 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. водовідве-
дення -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. 




