
 

Порядок денний  

1 пленарного засідання 27 сесії  

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 16 березня 2023 року 

 

1. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та передачу земельних ділянок у власність. 

2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) земельну частку (пай). 

3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок с.Зарічово, вул. Миру 5 «д». 

4. Про припинення права оренди земельної ділянки, розірвання договору 

оренди землі с. Зарічово, вул.Миру 5 «д». 

5. Про надання в оренду земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення с. Зарічово, вул. Миру 5 «д». 

6. Про надання дозволуна проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки кадастровий номер 2123281500:03:001:0066. 

7. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі  (на місцевості) кадастровий номер 2123281501:01:001:0009. 

8. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель під КНС-1 (м.Перечин, вул.Ужанська), КНС-2 (м. 

Перечин, пл.Незалежності). 

9. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (віднеовлення) меж земельної ділянки 

внатурі (на місцевості) м.Перечин, вул. Промислова 6,9,1 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду та надання земельної ділянки в оренду м.Перечин, вул. 

Ужанська 30 під будівлею 12Т. 

11. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки м.Перечин, вул. Ужанська 30 під будівлею 12Т. 

12. Про передачу в постійне користування земельних ділянок КП 

«Комунальник». 

13. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої 

змінюється.  

14. Про надання дозволу на розроблення детального плану території м. 

Перечин між вул. Промислова та устям р.Уж. 

15. Про надання в оренду земельної  ділянки несільськогосподарського 

призначення м.Перечин, вул. Промислова 6. 

16. Про прийняття гуманітарної допомоги.  



17. Про взяття в оренду частини приміщення. 

18. Про  затвердження  та внесення змін до программ з питань розвитку 

місцевого самоврядування. 

19. Про внесення змін до Статуту КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Перечинської міської ради Закарпатської області. 

20. Про затвердження Статуту комунального закладу«Краєзнавчий музей міста 

Перечин». 

21. Про внесення змін до Статуту КЗ «Публічна бібліотека» Перечинської 

міської ради.  

22. Про затвердження Порядку та грошової норми витрат на забезпечення 

компенсаційними виплатами на харчування учасників спортивних заходів 

за рахунок коштів місцевого бюджету на 2023 рік. 

23. Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2022 року №626 

«Про бюджет Перечинської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі 

змінами від 09.02.2023). 

24. Про перейменування Перечинського ліцею Перечинської міської ради 

Закарпатської області та його філій. 

25. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у формі аукціону на земельну ділянку площею 0,5747 га 

26.  Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок м. Перечин по вул. Б. Хмельницького. 

27. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у форматі аукціону на земельну ділянку площею 0,0844 га. 

28. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у форматі аукціону на земельну ділянку площею 0,0887 га. 

29. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у форматі аукціону на земельну ділянку площею 0,0900 га. 

30. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у форматі аукціону на земельну ділянку площею 0,0850 га. 

31. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у форматі аукціону на земельну ділянку площею 0,0883 га. 

32. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у форматі аукціону на земельну ділянку площею 0,0864 га. 

33. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у форматі аукціону на земельну ділянку площею 0,0926 га. 

34. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у форматі аукціону на земельну ділянку площею 0,0783 га. 

35. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у форматі аукціону на земельну ділянку площею 0,0767 га. 

36. Про затвердження продажу права оренди шляхом проведення земельних 

торгів у форматі аукціону на земельну ділянку площею 0,0897 га. 

37. Різне. 

  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №____   

м.Перечин 

 

Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

 та передачу земельних ділянок у власність  

 

Відповідно до вимог статей 12, 40, 79, 80, 81,116, 118, 120, 121, 122, 125, 

126,186  Земельного кодексу України, статей 21, 22, 26, 30, 55 Закону України 

«Про землеустрій» розглянувши письмове звернення громадян про передачу у 

власність земельної ділянки у порядку безоплатної приватизації земельної 

ділянки, яка перебуває у користуванні громадян, для обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), та додані до 

заяви відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розмір 

вказаної земельної ділянки, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та врахувавши висновки 

постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Фадеєвій Магдалині Михайлівні, жит. м.Перечин, вул. *** **, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0843га, яка розташована за адресою: 

Ужгородський район, м.Перечин, вул. І.Бабича 13. 

1.1. Передати безоплатно у приватну власність Фадеєвій Магдалині 

Михайлівні жит. м.Перечин, вул. *** **, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123210100:01:003:0424 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), площею 0,0843 га, яка розташована за адресою: Ужгородський 

район, м.Перечин, вул. І.Бабича 13. 

 



2. Затвердити Пиган Надії Йосипівні, жит. с. Зарічево, вул. *** **, технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,2500 га, яка розташована за адресою: Ужгородський район, с. 

Зарічево, вул. Старой село 22. 

2.1. Передати безоплатно у приватну власність Пиган Надії Йосипівні жит. с. 

Зарічево, *** **, земельну ділянку з кадастровим номером 

2123281500:03:001:0061 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 

0,2500 га, яка розташована за адресою: Ужгородський район, с. Зарічево, 

вул. Старой село 22. 

 

3. Затвердити Федарка Юрію Івановичу, жит. с. Зарічево, вул. *** **, технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,2500 га, яка розташована за адресою: Ужгородський район, 

с.Зарічево, вул. Затишна (Чкалова) 9. 

3.1.  Передати безоплатно у приватну власність Федарка Юрію Івановичу жит. 

с. Зарічево, вул. *** **, земельну ділянку з кадастровим номером 

2123281500:03:007:0056 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 

0,2500 га, яка розташована за адресою: Ужгородський район, с. Зарічево, 

вул. Затишна (Чкалова) 9. 

 

4. Затвердити Малош Христині Богданівні, жит. с.Грабів, вул. *** ***, 

Калуський р-н., Івано – Франківська обл., технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1480 га, яка 

розташована за адресою: Ужгородський район, с.Зарічево, вул. Затишна 

(Чкалова) 12. 

4.1.  Передати безоплатно у приватну власність Малош Христині Богданівні 

жит. с.Грабів, вул. *** *** Калуський р-н., Івано – Франківська обл., 

земельну ділянку з кадастровим номером 2123281500:03:007:0018 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1480 га, яка розташована за 

адресою: Ужгородський район, с. Зарічево, вул. Затишна (Чкалова) 12. 

 

5. Затвердити Геваза Тетяні Йосипівні, жит с.Зарічово, вул. *** **, технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 



площею 0,1557 га, яка розташована за адресою: Ужгородський район, 

с.Зарічево, вул. Сонячна 5. 

5.1.  Передати безоплатно у приватну власність Геваза Тетяні Йосипівні жит. 

с.Зарічово, вул.*** **, земельну ділянку з кадастровим номером 

2123281500:03:001:0060 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 

0,1557 га, яка розташована за адресою: Ужгородський район, с. Зарічево, 

вул. вул.Сонячна 5. 

 

6. Затвердити Свадеба Володимиру Йосиповичу, жит с.Сімер, вул. *** **, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1361га, яка розташована за адресою: 

Ужгородський район, с.Сімер, вул. Карпатська 45. 

6.1.  Передати безоплатно у приватну власність Свадеба Володимиру 

Йосиповичу жит. с.Сімер, вул. *** **, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123283600:01:002:0099 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), площею 0,1361 га, яка розташована за адресою: Ужгородський 

район, с.Сімер, вул. Карпатська 45. 

 

7. Затвердити Симкович Світлані Станіславівні, жит с.Сімерки, вул. *** **, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1га, яка розташована за адресою: 

Ужгородський район, м.Перечин, вул. Шевченка,70. 

7.1.  Передати безоплатно у приватну власність Симкович Світлані 

Станіславівні жит. с.Сімерки, вул. *** **, земельну ділянку з кадастровим 

номером 2123210100:01:002:0413 для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), площею 0,1 га, яка розташована за адресою: Ужгородський 

район, м.Перечин, вул. Шевченка,70. 

 

8.  Затвердити Іванцику Михайлу Юрійовичу, жит м. Перечин, вул. *** **, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0853га, яка розташована за адресою: 

Ужгородський район, м.Перечин, вул. Гуменська 5. 

8.1.  Передати безоплатно у приватну власність Іванцику Михайлу Юрійовичу 

жит. м. Перечин, вул. *** **, земельну ділянку з кадастровим номером 

2123210100:01:002:0507 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 



0,0853га, яка розташована за адресою: Ужгородський район, м.Перечин, 

вул. Гуменська 5. 

 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово – 

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №___   

м.Перечин 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

земельну частку (пай)  

 

Відповідно до вимог статей 17,25,107,118,186  Земельного кодексу України,  

Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», на 

виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Троніщак Михайлу Івановичу, жит. с.Зарчево, вул. *** **, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 0,5500га, 

яка розташована за адресою: Ужгородський район, с. Зарічево, урочище 

«Долу Завода», контур №1472. 

1.1. Передати безоплатно у приватну власність Троніщак Михайлу Івановичу 

жит. с.Зарчево, вул. *** **, земельну ділянку з кадастровим номером 

2123281500:02:012:0012 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, площею 0,5500га, яка розташована за адресою: 

Ужгородський район, с. Зарічево, урочище «Долу Завода», контур №1472. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово – 

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №____   

м.Перечин 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок 

с.Зарічово, вул. Миру 5 «д» 

 

Розглянувши клопотання Мойсейовської Тетяни Ігорівни від 06.03.2023 

року та надані до клопотання додатки, відповідно до статей 12,79,122,186 

Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», керуючись п. 

34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

врахувавши висновки постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Мойсейовській Тетяні Ігорівні, жит. м.Ужгород, вул. ***, ** 

технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок, а саме поділ земельної ділянки з кадастровим номером 

2123281500:03:001:0031, площею 0,41 га на три земельні ділянки. 

1.1. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 21232815010:03:001:0065, площею 0,1922 га. З 

цільовим призначенням 11.03 для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств. 

1.2.  Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123281500:03:001:0066, площею 0,200 га. З 

цільовим призначенням 11.03 для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств. 

1.3. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 21232815010:03:001:0067, площею 0,0178 га. З 

цільовим призначенням 11.03 для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств. 



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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово – 

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №   

м.Перечин 

 

Про припинення права оренди 

земельної ділянки, розірвання 

договору оренди землі  

с. Зарічово, вул.Миру 5 «д» 

 

Відповідно до статей 12, 120, 141 Земельного кодексу України, статті 31 

Закону України «Про оренду землі», керуючись частини 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення 

Мойсейовської Тетяни Ігорівни про припинення договору оренди земельної 

ділянки у зв’язку з відсутністю об’єкта оренди та врахувавши висновки 

постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити Мойсейовській Тетяні Ігорівні право оренди земельної ділянки, 

площею 0,4100 га (кадастровий номер 2123281500:03,:001:0031), наданої 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд будівельних організацій та підприємств, розташованої за адресою: 

Закарпатська область, Ужгородський район, с. Зарічово, вул. Миру 5 «д». 

2. Розірвати договір оренди землі від 27 грудня 2022 року, укладений між  

Перечинською міською радою Закарпатської області та Мойсейовською 

Тетяною Ігорівною  щодо земельної ділянки, площею 0,41 га (кадастровий 

номер 2123281500:03:001:0031), наданої розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств, розташованої за адресою: Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Зарічово, вул. Миру 5 «д», у зв’язку з відсутністю 

об’єкта майна. 

3. Доручити міському голові Погоріляку І.М. укласти із Мойсейовською 

Тетяною Ігорівною додаткову угоду про розірвання договору оренди землі  

від 27 грудня 2022 року, враховуючи п.2 даного рішення. 



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

земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово – комунального 

господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова                                                                     Іван ПОГОРІЛЯК  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про надання в оренду земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

с. Зарічово, вул. Миру 5 «д» 

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 93, 95, 96, 125-126, 134 Земельного 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення 

Мойсейовської Тетяни Ігорівни і доданих документів, та  врахувавши висновки 

постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Мойсейовській Тетяні Ігорівні земельну ділянку в оренду, 

кадастровий номер 2123281500:03:001:0066 11.03 для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств, площею 0,2 га, яка розташована в с. 

Зарічово, вул. Миру 5 «д», строком на 5 років, у зв’язку з правом власності 

на нерухоме майно. 

2. Доручити Перечинському міському голові Погоріляку І.М. укласти договір 

оренди земельної ділянки з кадастровим номером 2123281500:03:001:0066, 

площею 0,2 га, яка знаходиться в с. Зарічово, вул. Миру 5 «д», для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств, строком на 5 років, згідно 

методики нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної 

власності. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.) 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 березня 2022 року №_____   

м.Перечин 

 

Про надання дозволуна проведення  

експертної грошової оцінки земельної ділянки 

кадастровий номер 2123281500:03:001:0066 

 

Керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, Закону України 

«Про оцінку земель», врахувавши висновки постійної депутатської комісії, 

Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Мойсейовській Тетяні Ігорівні, жит. м. Ужгород, вул. *** ** дозвіл 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки кадастровий номер 

2123281500:03:001:0066, цільове призначення 11.03 – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств, площею 0,2 га, яка розташована в с. Зарічово, вул. 

Миру 5 «д». 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

      Міський голова                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 березня 2022 року №_____   

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі  (на місцевості)  

кадастровий номер 2123281501:01:001:0009 

 

Розглянувши клопотання (заяву) гр. Борис Василя Васильовича, щодо 

надання дозволу на зміну координат і конфігурації (без зміни площі) земельної 

ділянки за адресою с.Зарічово, вул. Миру 5 з метою приведення відомостей про 

межі земельної ділянки у Державному земельному кадастрі у відповідність до їх 

фактичних меж, керуючись статтями 12,90,91,96,122,124,125,126 Земельного 

кодексу України, Закону України «Про землеустрій» та Закону України «Про 

Державний земельний кадастр», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» врахувавши висновки постійної депутатської комісії, 

Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Борис Василю Васильовичу жит. м. Перечин, вул. *** ** дозвіл на 

зміну координат і конфігурації (без зміни площі) та на розроблення відповідної 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) стосовно земельної ділянки з 

кадастровим номером 2123281501:01:001:0009, площею 0,28 га з цільовим 

призначенням – для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в с. Зарічово, вул. Миру 5. 

1.1. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) подати на затвердження до 

Перечинської міської ради. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 лютого 2023 року №_____   

м.Перечин 

 

Про затвердження технічних документацій  

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

під КНС-1 (м.Перечин, вул.Ужанська), 

КНС-2 (м. Перечин, пл.Незалежності) 

 

З метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення 

їх кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до певних 

категорій земель, відповідно до статті 79¹ Земельного кодексу України, статей 

21, 22, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону України «Про 

Державний земельний кадастр», Порядку проведення інвентаризації земель, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку проведення інвентаризації земель» № 513 від 23.05.2012 р., керуючись 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 12 Земельного кодексу України та статтею 19 Закону України 

«Про землеустрій», та врахувавши висновки постійної депутатської комісії, 

Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель на території Перечинської міської ради, в межах населеного пункту м. 

Перечин, вул. Ужанська, КНС-1 (навпроти будинку №28), 11.04 - для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

згідно з додатками. 

1.1. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:01:005:0041, площею 0,0280 га. з 

цільовим призначенням 11.04 – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води). 



 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель на території Перечинської міської ради, в межах населеного пункту м. 

Перечин, площа Незалежності, КНС-2, 11.04 - для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) згідно з додатками. 

2.1. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:01:006:0352, площею 0,0380 га. З 

цільовим призначенням 11.04 – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води). 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.) 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 лютого 2023 року №_____   

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (віднеовлення) меж  

земельної ділянки внатурі (на місцевості) 

м.Перечин, вул. Промислова 6,9,10 

 

Розглянувши звернення правління Перечинської райспоживспілки з 

доданими до звернення додатками, керуючись статтями 12,79-1,92,122,126 

Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій» та Закону 

України «Про Державний земельний кадастр», ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Правлінню Перечинської райспоживспілки дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки внатурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації 

основаних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площею 0,04га, яка 

розташована за адресою: Ужгородський район, м.Перечин, вул. Промислова 

6. 

1.1. Технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки внатурі (на місцевості) разом з витягом про реєстрацію земельної 

ділянки в національніц кадастровій системі подати на затвердження до 

Перечинської міської ради. 

 

2. Надати Правлінню Перечинської райспоживспілки дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки внатурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площею 0,4га, яка 



розташована за адресою: Ужгородський район, м.Перечин, вул. Промислова 

9. 

2.1. Технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) разом з витягом про реєстрацію земельної 

ділянки в національній кадастровій системі подати на затвердження до 

Перечинської міської ради. 

 

3. Надати Правлінню Перечинської райспоживспілки дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації 

основаних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площею 0,26 га, яка 

розташована за адресою: Ужгородський район, м.Перечин, вул. Промислова 

10. 

3.1.  Технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки внатурі (на місцевості) разом з витягом про реєстрацію земельної 

ділянки в національніц кадастровій системі подати на затвердження до 

Перечинської міської ради. 

 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово – 

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 лютого 2023 року №_____   

м.Перечин 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду  

та надання земельної ділянки в оренду 

м.Перечин, вул. Ужанська 30 під будівлею 12Т  

 

Розглянувши клопотання гр. Шевченка Сергія Миколайовича про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

та надання земельної ділянки в оренду, доданих до клопотання матеріалів, 

відповідно до вимог статей 12, 75, 93, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, 

статей 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про оренду 

землі» та пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та врахувавши висновки постійної депутатської комісії, Перечинська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  гр.Шевченко Сергію Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово – розважальної та 

ринкової інфраструктури (02.10), площею 0,1310 га, яка розташована в м. 

Перечин, вул. Ужанська 30 під будівлею 12Т. 

 

2. Надати гр. Шевченко Сергію Миколайовичу земельну ділянку в оренду, 

кадастровий номер 2123210100:01:004:0366 для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово – 

розважальної та ринкової інфраструктури (02.10), площею 0,1310 га, яка 

розташована в м. Перечин, вул. Ужанська 30 під будівлею 12Т, строком на 5 

років, у зв’язку з правом власності на нерухоме майно. 

2.1. Доручити Перечинському міському голові Погоріляку І.М. укласти 

договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 

2123210100:01:004:0366 для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово – 



розважальної та ринкової інфраструктури (02.10), площею 0,1310 га, 

яка розташована в м. Перечин, вул. Ужанська 30 під будівлею 12Т, 

строком на 5 років, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності. 

 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово – 

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 лютого 2023 року №_____   

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на проведення експертної  

грошової оцінки земельної ділянки м.Перечин, 

вул. Ужанська 30 під будівлею 12Т 

 

Розглянувши клопотання гр. Шевченка Сергія Миколайовича про надання 

дозволу на проведення ексмпертної грошової оцінки земельної ділянки,  доданих 

до клопотання  матеріалів, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 128 Земельного кодексу 

України, Закону України «Про оцінку земель», врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Шевченку Сергію Миколайовичу дозвіл на проведення експертної   

грошової оцінки земельної ділянки кадастровий номер 21236210100:004:0366, 

цільове призначення 02.10 - для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово – розважальної та 

ринкової інфраструктури, площею 0,1310 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Ужанська 30, під будівлею 12 Т. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово – 

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 лютого 2023 року №_____   

м.Перечин 

 

Про передачу в постійне користування  

земельних ділянок КП «Комунальник» 

 

Розглянувши звернення першого заступника міського голови 

Крижановської Л.Ю. щодо передачі в постійне користування КП «Комунальник» 

земельних ділянок, що знаходяться під майданчиками ТПВ та доданих 

матеріалів, відповідно до вимог статей 92,122,123,125 Земельного кодексу 

України, пункту 34 частини першої статті 26 ЗаконуУкраїни «Про місцеве 

самоврядування»  та врахувавши висновки постійної депутатської комісії, 

Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати в постійне користування Комунальному підприємству 

«Комунальник» наступні земельні ділянки: 

 

1.1. земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:002:0361 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (03.12), площею 0,0019 га за адресою м.Перечин, вул. 

Ломоносова, біля будинку №13; 

 

1.2. земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:004:0275 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (03.12), площею 0,0029 га за адресою м. Перечин, 

вул.Лєрмонтова, біля будинку №7; 

 

1.3. земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:002:0360 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (03.12), площею 0,0012га за адресою м.Перечин, вул. 

І.Франка, біля кладовища; 

 



1.4. земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:007:0171 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (03.12), площею 0,0015 га за адресою м. Перечин, вул. 

Підгірна, навпроти будинку №7; 

 

1.5. земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:002:0363 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (03.12), площею 0,0012 га за адресою м. Перечин, вул. 

Садова, навпроти каплички Миколая; 

 

1.6. земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:003:0345 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (03.12), площею 0,0011 га за адресою м. Перечин, площа 

Народна, біля будинків №11, №13; 

 

1.7. земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:007:0172 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (03.12), площею 0,0026 га за адресою м. Перечин, вул. 

Суворова, навпроти будинку №37; 

 

1.8. земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:003:0346 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (03.12), площею 0,0037 га за адресою м. Перечин, площа 

Народна, навпроти будинків №19,№20, №21; 

 

1.9. земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:006:0230 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (03.12), площею 0,0028 га за адресою м. Перечин, площа 

Незалежності, навпроти будинків №1, №2, №3, №4; 

 

1.10. земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:007:0174 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (03.12), площею 0,0026 га за адресою м. Перечин, у 

мікрорайоні «Яслище», біля кладовища; 

 

1.11. земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:007:0170 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (03.12), площею 0,0015 га за адресою м. Перечин, вул. 

Партизанська, навпроти будинку №25; 

 

1.12. земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:002:03625 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (03.12), площею 0,0016 га за адресою м. Перечин, вул. 

Садова, біля Перечинської школи – інтернат; 

 



1.13. земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:007:0173 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (03.12), площею 0,0026 га за адресою м. Перечин, вул. 

Партизанська, навпроти будинку №2; 

 

1.14. земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:004:0276 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (03.12), площею 0,0031 га за адресою м. Перечин, вул. 

Борканюка, навпроти будинку №1; 

 

1.15. земельну ділянку з кадастровим номером 2123210100:01:002:0359 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування (03.12), площею 0,0026 га за адресою м. Перечин, вул. 

І.Франка, біля кладовища. 

  

2. Користувачу земельних ділянок забезпечити виконання обовязків та способів 

добросусідства відповідно до вимог статей 91 та 103 Земельного кодексу 

України. 

 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

 

      Міський голова                                                       Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року № 

м.Перечин 

 

Про відмову у затвердженні проекту  

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки приватної власності цільове  

призначення якої змінюється  

 

Відповідно до вимог статей 12, 40, 79, 80, 81,116, 118, 120, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, статей 21, 22, 26, 30, 55 Закону України «Про 

землеустрій», Закону України «Про регулювання містобуівної діяльності» 

розглянувши клопотання (заяву) Керецмана Андрія Івановича, та додані до заяви 

відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розмір вказаної 

земельної ділянки, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», та врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити гр. Керецману Андрію Івановичу у затвердженні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове 

призначення якої змінюється (із земель “для ведення особистого селянського 

господарства” на землі “для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови”) земельної ділянки, площею 0,1000 га, розташованої 

за адресою: м. Перечин, вул. Промислова 5, кадастровий номер 

2123210100:01:006:0299, яка перебуває у власності гр. Керецмана Андрія 

Івановича, мешк. м.Перечин, пл. Незалежності 1/42, згідно витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 24.12.2020 року № 238728411, у зв’язку з не відповідністю до 

містобудівної документації, а саме схемі зонування території м.Перечин.  

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.) 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №____ 

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

детального плану території  

м. Перечин між вул. Промислова та устям р.Уж 

 

Відповідно до вимог статей 12, 79, 80, 81,116, 118, 120, 121, 125, 126,141, 

142 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», на виконання пункту 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

врахувавши висновки постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Виконавчому комітету Перечинської міської ради дозвіл на 

розроблення детального плану території в м.Перечин між вул .Промислова та 

устям р.Уж для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості з подальшим створенням та розміщенням на даній 

території індустріального парку. 

2. Визначити замовником розроблення детального плану території – 

виконавчий комітет Перечинської міської ради. 

3. Визначити платником розроблення детального плану території – ТОВ 

«ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ». 

4. Виконавчому комітету Перечинської міської ради згідно чинного 

законодавства визначити ліцензовану проектну організацію – розробника 

детального плану території для укладення відповідного договору та 

забезпечити проведення громадських слухань детального плану території. 

5. Розроблений і погоджений в установленому законодавством порядку 

детальний план території подати на затвердження до Перечинської міської 

ради. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово – 

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №____ 

м.Перечин 

 

Про надання в оренду земельної  ділянки 

несільськогосподарського призначення 

м.Перечин, вул. Промислова 6 

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79-1, 93, 95, 96, 125-126, 134 Земельного 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення ТОВ 

«ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ» і доданих документів, та врахувавши 

висновки постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати ТОВ «ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ» земельну ділянку в оренду, 

кадастровий номер 2123210100:01:006:0351з цільовим призначенням 11.02 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

площею 0,4326 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Промислова 6, 

строком на 5  років, у зв’язку з правом власності на нерухоме майно. 

2. Доручити Перечинському міському голові Погоріляку І.М. укласти договір 

оренди земельної ділянки з кадастровим номером 2123210100:01:006:0351, 

площею 0,4326 га, яка знаходиться в м. Перечин, вул. Промислова 6, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

строком на 5 років, згідно методики нарахування орендної плати за земельні 

ділянки комунальної власності. 

3. Припинити право постійного користування земельною ділянкою кадастровий 

номер 2123210100:01:006:0351 з цільовим призначенням 11.02 для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

площею 0,4326 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Промислова 6, 

Приватному Підприємству «Єком» у зв’язку з втратою права власності на 



нерухоме майно згідно доданого договору купівлі – продажу реєстраційний 

номер 459.  

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.) 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №___ 

м.Перечин 

 

Про прийняття гуманітарної допомоги  

 

Відповідно до ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", взявши до уваги акт приймання-передачі від 01 березня 2023 року, акт 

приймання-передачі від 06 березня 2023 року, акт прийому - передачі від 10 

лютого 2023 року №106/02-К, врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти від КУ «Обласний центр по нарахуванню та здійсненню 

соціальних виплат» допомогу, а саме електичний бойлер Water heater в кількості 

1 штука та електрообігрівачі Oil Filled Radiator Space Heater в кількості 3 штуки 

(згідно додатку 1 до даного рішення) в комунальну власність та на баланс 

Перечинської міської ради. 

2. Затвердити акт приймання-передачі від 01 березня 2023 року (згідно 

додатку 2 до даного рішення). 

3. Прийняти від Благодійної організації «благодійний фонд «Гуманітарний 

центр «Совине гніздо» гуманітарну допомогу, а саме генератори марки Erdmann, 

модель ER9500 номінальною потужністю 6500 W, в кількості 4 штуки згідно 

акту приймання-передачі від 06 березня 2023 року (додаток 3 до даного 

рішення). 

4. Взяти на баланс Перечинської міської ради генератори марки Erdmann, 

модель ER9500 номінальною потужністю 6500 W  в кількості 3 штуки згідно 

додатку 4 даного рішення. 

5. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської 

міської ради Закарпатської області здійснити заходи щодо взяття на баланс 

майна визначеного п.1, п.4 даного рішення. 

6. Передати на баланс відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради  генератор марки Erdmann, модель ER9500 



номінальною потужністю 6500 W в кількості 1 штука згідно додатку 5 до 

данного рішення 

7. Скласти акт прийому передачі згідно п.6 даного рішення. 

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

ради (начальник Барзак О.І.) здійснити заходи щодо взяття на баланс майна 

визначеного п.6 даного рішення.  

9. Прийняти від БО «Благодійний фонд «Восток-СОС» благодійну допомогу 

у вигляді меблів згідно акту прийому - передачі від 10 лютого 2023 року 

№106/02-К (додаток 6) з одночасною передачею на баланс  КНП «Перечинська 

лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області.  

10. Скласти акт прийому передачі згідно п.9 даного рішення. 

11.  Директору КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради 

Закарпатської області здійснити заходи щодо взяття на баланс майна 

визначеного п.9 даного рішення. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова                                                                  Іван ПОГОРІЛЯК 



Додаток 1 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії  

 Перечинської міської ради VIIIскликання  

від 16 березня 2023 року №____ 

 

 

№ 

п.п. 

Назва Одиниця 

виміру 

Кількість Ціна Сума,грн 

1. Електичний 

бойлер Water 

heater 

Шт. 1 5 046,47 5 046,47 

2. Електрообігрівачі 

Oil Filled Radiator 

Space Heater 

Шт. 3 1 974,70 5 924,1 

Разом    10 970,57 

 

 

Секретар міської ради                                                Галиа ГАЄВСЬКА 

  



Додаток 4 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії  

 Перечинської міської ради VIIIскликання  

від 16 березня 2023 року №____ 

 

Матеріальні цінності, що беруться на баланс Перечинської міської ради 

 

№ 

п.п 

Назва Одиниця 

виміру 

Кількість ціна Сума, грн 

1. Генератор марки 

Erdmann, модель 

ER9500 номінальною 

потужністю 6500 W 

Шт. 3 18,0 54,0 

Разом    54,0 

 

 

Секретар міської ради                                                Галиа ГАЄВСЬКА 



Додаток 5 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії  

 Перечинської міської ради VIIIскликання  

від 16 березня 2023 року №____ 

 

Матеріальні цінності, що передаються на баланс відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради 

 

№ 

п.п 

Назва Одиниця 

виміру 

Кількість ціна Сума, грн 

1. Генератор марки 

Erdmann, модель 

ER9500 номінальною 

потужністю 6500 W 

Шт. 1 18,0 18,0 

Разом    18,0 

 

Секретар міської ради                                                Галиа ГАЄВСЬКА 

  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №_____ 

м.Перечин 

 

Про взяття в оренду частини приміщення 
 

З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста Перечин, 

керуючись Конституцією України, статтею 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", ст.631 Цивільного кодексу України, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Взяти від Перечинського споживчого товариства в оренду частину 

приміщення ТЦ Ворочево, площею 71 м.кв, що знаходиться за адресою: 

с.Ворочево, вул. Центральна, 86 (203 «а») під облаштування клубу, строком до 

31.12.2023 р. з орендною платою 1000,00  грн в місяць. 

2. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди на 

частину приміщення ТЦ Ворочево, площею 71 м.кв за адресою с.Ворочево, вул. 

Центральна, 86 ( 203 «а»), враховуючи дане рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

  

Міський голова                                                                      Іван ПОГОРІЛЯК 

  



 
ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 
 

від 16 березня 2023 року №___ 

м.Перечин 

 

Про  затвердження  та внесення змін до програм 

з питань розвитку місцевого самоврядування 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положенням Бюджетного 

кодексу України, враховуючи листи від відділу охорони здоровя, соціального 

захисту населення Перечинської міської ради від 09.03.2023 р.№68/01-09 1ДПРЗ 

ГУ ДСНС України у Закарпатській області від 24.02.2023 р.№52.2 01-110/52.2, 

врахувавши висновки постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Внести зміни до Програми благоустрою Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 1 пленарного 

засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 17.12.2020 року 

№ 61 ( зі змінами) та викласти її в новій редакції, згідно Додатку 1 до даного 

рішення. 

2. Внести зміни до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель 

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

рішенням 1 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIII 

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

згідно Додатку 2 до даного рішення. 

3. Внести зміни до Програми ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування державного та місцевого значення в Перечинській 

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

пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 

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

3 до даного рішення. 

4. Внести зміни у Програму національно-патріотичного виховання в 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки затверджену 

рішенням 1 пленарного засідання 9 сесії Перечинської міської ради VIIІ 



скликання № 363 від 28.10.2021. року(зі змінами)  та викласти її в новій редакції, 

згідно Додатку 4 до даного рішення. 

5. Внести зміни до Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту 

Перечинської  територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої 

рішенням 1 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIII 

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

згідно Додатку 5 до даного рішення. 

6. Внести зміни до Програми «Поліцейський офіцер громади» Перечинської 

міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням 1 

пленарного засідання 26 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 

09.02.2923 року № 648 та викласти її в новій редакції, згідно Додатку 6 до даного 

рішення. 

7. Внести зміни до Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань у Перечинській міській територіальній громаді на 

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

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

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

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

громади на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням Перечинської міської ради 

№547 від 26 травня 2022 року(зі змінами) та викласти її в новій редакції, згідно 

Додатку 8 до даного рішення.  

9. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку Перечинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 1 

пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради VIII скликання від 

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

9 до даного рішення. 

10. Внести зміни у програму розвитку та удосконалення цивільного захисту 

Перечинської міської територіальної громади, а також зміцнення матеріально-

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

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

пленарного засідання 6 сесії Перечинської міської ради VIIІ скликання № 154 

від 08.04.2021 року (зі змінами) та викласти її в новій редакції згідно Додатку 10 

до даного рішення.  

11. Внести зміни у Програму відшкодування різниці в тарифах комунальному 

підприємству "Комунальник" на послуги із централізованого водопостачання та 

водовідвення для населення на 2023-2025 роки, затверджену рішенням 1 

пленарного засідання 26 сесії Перечинської міської ради VIIІ скликання №648 

від 09.02.2023 року та викласти її в новій редакції згідно Додатку 11 до даного 

рішення. 

12. Затвердити Програму фінансової  підтримки діяльності та та підвищення 

ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади 

Ужгородського району на 2023 рік згідно Додатку 12 до даного рішення.  

13. Затвердити Програму запобігання та протидії домашньому насильству 

Перечинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. 



14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку 

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

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

 



Додаток 1 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 16 березня 2023 року № ____ 

 

Програма благоустрою  

Перечинської міської територіальної громади на 2021-2025 рр. 

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

 

3. Співрозробники 

Програми 
- 

4. Замовник 

(відповідальний 

виконавець) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники 

(співвиконавці) 

Програми 

Виконавчий комітет Перечинської міської ради, КП 

«Комунальник», відділи міської ради (відповідно 

напрямку) 

6. Строк виконання 

Програми 

2021 – 2025 роки 

7. Перелік бюджетів, 

які беруть участь 

у виконанні 

Програми (для 

комплексних) 

Бюджет Перечинської міської територіальної громади 

8. Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації 

Програми, 

Всього  

тис.грн. 

у тому числі, за роками тис.грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 

Всього, у тому 

числі: 
62 534,2 10 694,0 13 029,8 13 756,4 12 380,4 12 674,0 

8.1

. 

Кошти бюджету 

Перечинської 

міської  

територіальної 

громади 

62 534,2 10 694,0 13 029,8 13 756,4 12 380,4 12 674,0 

8.2

. 

Кошти інших 

джерел 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2. Загальні положення 

Благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення 

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

та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, 

зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території 39ипневих3939о 

пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та 

охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для 

життєдіяльності людини довкілля. 

Програма благоустрою Перечинської міської територіальної громади (далі 

Перечинська ТГ) на 2021-2025 роки розроблена на виконання Закону України 

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

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

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

сфері благоустрою населених пунктів. 

Виконання Програми передбачає : 

• Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання 

та використання ресурсів; 

• Покращення екологічного та санітарного стану громади; 

Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та комфортного 

середовища для проживання, що досягається шляхом  забезпечення належного 

рівня благоустрою. 39ипневих благоустрою у ТГ здійснюються КП 

«Комунальник» та іншими підрядниками. 

 

3. Мета програми 

 

• забезпечення утримання в належному санітарному стані території ТГ 

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

форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах міста), 

очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання 

та охорона об’єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення 

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

• Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану ТГ (організація 

прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і 

рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, косіння зелених 

зон, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів по збору твердих 

побутових відходів, паркування транспортних засобів, встановлення урн для 

сміття тощо). 

• Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням дорожніх 

знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож  тощо. 

• Окультурення зелених насаджень з одночасним санітарним  видаленням 

сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та формуванням крон існуючих 

дерев, утриманням газонів, зелених зон. 



• Забезпечення якісного вуличного освітлення ТГ (поточне утримання, 

впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього 

освітлення ТГ). 

• Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів. 

• Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, 

облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо). 

• Забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування 

існуючих кладовищ та проведення ряду заходів по їх розширенню за потреби). 

• Залучення до виконання робіт з благоустрою ТГ осіб з числа безробітних 

зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а також осіб 

засуджених до виконання громадських робіт. 

• Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями до об’єктів благоустрою. 

• Організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та 

місцевих свят. 

• Проведення профілактичної, роз’яснювальної  та виховної роботи серед 

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил 

поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих 

побутових відходів, участі громадян у заходах з благоустрою за місцем їх 

проживання. 

 

4. Завдання Програми 

 

- реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному 

санітарно-технічному стані території Перечинської ТГ та покращення її 

естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та 

відпочинку мешканців та гостей громади. 

 

5. Основні заходи Програми  

 

- приведення центральних частин ТГ до рівня зразкових населених пунктів 

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

фасадів будівель, впорядкування зовнішньої реклами, встановлення та 

поновлення вказівників, дорожніх знаків, розмітки); 

- озеленення  територіальної громади; 

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану ТГ, організація робіт по 

прибиранню ТГ, забезпечення своєчасного і повного вивезення ТПВ та нечистот, 

облаштування майданчиків для збору ТПВ, встановлення контейнерів, 

утримання в належному стані зелених зон, виготовлення та встановлення 

майданчиків для розміщення контейнерів для збору ТПВ, автобусних зупинок, 

паркування транспортних засобів; 

- належне утримання вулично-дорожньої мережі, а 40ипне проведення поточних 

та капітальних ремонтів, реконструкцій під’їзних доріг до багатоквартирних 



будинків та вулиць ТГ з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, 

огорожі, утримання систем зливової каналізації, утримання зупинок транспорту; 

- очищення зливової каналізації по місту; 

- окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, 

аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб та 

квітників, газонів, смуг зелених насаджень; 

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

продовження робіт з капітального ремонту зовнішнього освітлення міста з 

застосуванням енергозберігаючих технологій); 

- оновлення парку транспортних засобів у сфері благоустрою та санітарної 

очистки ТГ (придбання спецсміттєвоза); 

- забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування міських 

кладовищ); 

- забезпечення благоустрою умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого 

населення (впорядкування прибудинкових територій, будівництво дитячих 

гральних, спортивних майданчиків, пляжів); 

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

договірних засадах; 

- створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 

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

інвалідів – візочників на переходах, площах, тротуарах, обладнання 

світлофорних об’єктів системою звукового сповіщання тощо ); 

- організація робіт з благоустрою при проведенні державних та територіальних  

свят; 

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

насаджень тощо); 

- поточний та капітальний ремонт об’єктів благоустрою; 

- проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед 

населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил 

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

проживання, залучення громадськості, насамперед молоді, до здійснення заходів 

з благоустрою ТГ; 

- інші заходи з благоустрою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Фінансове забезпечення 

 

№ 

п/п 
Назва 

2021 

тис. грн 

2022 

тис. грн 

2023 

тис. грн 

2024 

тис. грн 

2025 

тис.грн 

Всього 

тис. Грн 

1 Очистка стічних вод, очищення та 

поглиблення русел, потічків 
400,0 480,0 579,0 650,0 660,0 2 769,0 

2 Покос газонів, територій, кладовищ, 

майданчиків, прилеглих територій та інші 
400,0 480,0 579,0 650,0 660,0 2 769,0 

3 Перевезення сміття 400,0 480,0 579,0 650.0 660,0 2 769,0 

4 Обрізка дерев, зрізання та вирізка із 

залученням верхолазів та /або 

спеціалізованої техніки 

400,0 480,0 579,0 650,0 660,0 2 769,0 

5 Очистка снігу 200,0 500,0 600,0 680,0 750,0 2730,0 

6 Встановлення нових елементів (опор, ліній, 

щитових) конструкцій та точок обліку 

вуличного освітлення. Поточний ремонт, 

обслуговування вуличного освітлення. 

Встановлення світильників на сонячних 

батареях. 

1 744,0 1 843,8 2 600,0 2 700,0 2 700,0 11 587,8 

7 Розробка програмного забезпечення по 

вуличному освітленню. 
25,0 25,0 25,0 20,0 20,0 115,0 

8 Придбання та встановлення урн для сміття, 

контейнерів для ТПВ, придбання 

інструктивних наклейок на контейнери 

для ТПВ 

200,0 500,0 900,0 900,0 900,0 3 400,0 

9  Встановлення та  ремонт поручнів/перил 

на мостиках, переходах 
50,0 60,0 72,0 75,0 75,0 332,0 

10 Встановлення та ремонт мостиків, 

переходів 
50,0 60,0 72,0 78,0 82,0 342,0 

11 Благоустрій територій (облаштування 

кладови, відновлення пропускної 

спроможності водовідвідних канав) 

200,0 480,0 500,0 550,0 550,0 2 280,0 

12 Капітальний ремонт площі Незалежності 3 353,0 - 450,0 - - 3 803,0 



13 Ремонт існуючих та будівництво нових 

об’єктів благоустрою (автобусні зупинки, 

дитячі майданчики, візитівки – знаки 

«Перечин», лавиці, сміттєві урни/бачки у 

центрі, пам’ятники та пам’ятні знаки та 

інш.) 

100,0 120,0 144,0 155,0 160,0 679,0 

14 Ремонт існуючих та встановлення нових 

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

15 Встановлення майданчиків для збору ТПВ 100,0 120,0 144,0 150,0 150,0 664,0 

16 Озеленення (посадка квітів, кущів, дерев, 

обробка зелених насаджень) 
200,0 240,0 288,0 300,0 300,0 1328,0 

17 Обробка гербіцидами об’єктів від 

дикоростучих трав та чагарників, 

дезінфекція, дезінсекція територій та 

об’єктів поводження з твердими 

побутовими відходами 

50,0 60,0 72,0 75,0 78,0 335,0 

18 Встановлення металевих шаф 10,0 12,0 14,4 16,0 18,0 70,4 

19 Закупка, встановлення та заміна дорожніх 

знаків, придбання державної символіки 
150,0 180,0 216,0 250,0 255,0 1 051,0 

20 Закупка та встановлення дошок оголошень 100,0 120,0 144,0 150,0 150,0 664,0 

21 Закупка та встановлення вивісок із назвами 

населеного пункту на конструкціях 

автобусних зупинок 

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

22 Ремонт ливневих каналізацій, очистка 

ливневих стоків, заміна ливневих труб 
1 500,0 - 1 500,0 1 500,0 1 500,0 6 000,0 

23  Придбання сміттєвоза - 3 000,0 - - - 3 000,0 

24 Оплата вуличного освітлення 862,0 1 000,0 1 200,0 1300,0 1400,0 5 762,0 

25 Благоустрій вулиці Ворочівська у                          

с. Ворочово 
- 49 ,0 - - - 49,0 

26 Благоустрій кладовищ - 1 500,0 2 000,0 350,0 400,0 4 250,0 

27 Придбання та встановлення електротоварів 

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



28 Послуги з приєднання електромережі та 

вузла обліку електричної енергії (об’єкти 

вуличного освітлення) 

- 100,0 100,0 110,0 115,0 415,0 

29. Придбання екскаватора для КП 

«Комунальник» 
- 800,0 - - - 800,0 

30 Плата за доступ до елементів 

інфраструктури обєктів електроенергетики 

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

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

31 Абонплата за підключення до серверу, 

поповнення рахунку sim карт,  технічну 

підтримку (управління вуличним 

освітленням) 

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

 Усього 
10 694,0 13 029,8 13 756.4 12 380,0 12 674,0 62 534,2 

 



7. Очікувані результати 

 

•  У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників: 

• Поліпшення санітарного та естетичного стану ТГ. 

• Збільшення кількості обслуговуваних вулиць ТГ. 

• Освітлення території ТГ відповідно до потреб громади. 

• Збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього 

освітлення та інших об’єктів благоустрою за рахунок виконання робіт із 

капітального ремонту та послуг із технічного обслуговування. 

•  Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань 

благоустрою та санітарної очистки; 

• Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє 

природне середовище та здоров’я людини; 

• Створення умов для очищення ТГ від забруднення побутовими відходами; 

• Значне покращення санітарного стану та  благоустрою ТГ; 

• Відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування 

твердого покриття на дорогах комунальної власності; 

• Розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення ТГ; 

• Суттєве збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон 

відпочинку, заміну застарілих лісонасаджень та їх оновлення, більш якісне 

утримання та обслуговування зеленого господарства ТГ; 

• Покращення загального екологічного стану територій, зменшення 

негативного впливу на довкілля; 

• Створення належних умов для проживання населення, забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя, активізації жителів ТГ у виконанні 

завдань Програми. 

  

8. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання 

завдань Програми,  здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

 

 

Секретар міської ради                                                Галина ГАЄВСЬКА 
 

 

 

  



Додаток 2 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 16 березня 2023 року № ____ 

 

 

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель 

 у Перечинській міській територіальній громаді 

на 2021-2025 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області  

3. Замовник 

(відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

4. Учасники 

(співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області, 

суб'єкти господарювання (за згодою) 

5. Строк виконання 

Програми 
2021 - 2025 роки 

6. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної 

громади 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, 

Всього, 

тис. грн 

у тому числі, за роками, тис. 

грн 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

Всього, у тому числі: 3 970,0 505 ,0 485,0 1 355,0 790,0 835,0 

7.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

3 970,0 505 ,0 485,0 1 355,0 790,0 835,0 

7.2. Кошти інших джерел 0,0 0,0 0,0   0,0 

  



1. Загальні положення 

 

Назва: «Програма розвитку земельних відносин  та охорони земель» у 

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» (далі 

Програма). 

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

самоврядування в Україні», Земельним та Бюджетним кодексами України, 

ЗаконамиУкраїни «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку 

земель», «Про Державний земельний кадастр». 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у 

сфері земельних відносин. Результатом виконанням Програми має стати 

підвищення ефективності раціонального використання земель Перечинської ТГ. 

 

3.Мета Програми 

 

Основною метою програми є: 

- реалізація основних напрямів державної земельної політики, 

удосконалення земельних відносин та створення сприятливих умов для 

комплексно-ресурсного і еколого-ландшафтного розвитку землекористувань 

територій громади, розв'язання екологічних та соціальних проблем міста та сіл, 

розвиток високоефективного конкурентоспроможного сільськогосподарського 

землекористування, збереження природних та культурних цінностей ландшафту, 

здійснення заходів щодо створення ефективного державного управління 

земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, 

розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру;  

- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення 

оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і 

виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності. 

 

4.Завдання Програми 

 

У Прогамі визначені основні завдання проведення земельної реформи. 

Програма має сприяти активізації процесу загального розвитку земельних 

відносин та поліпшити охорону земельних ресурсів Перечинської ТГ, що 

надасть змогу здійснити оформлення сукупності нормативно-правових, 

економічних, технічних документів для подальшого їх відчуження або надасть 

права користування. 

Ними слід вважати: 

- проведення аналізу стану використання та охорони земель на території 

Перечинської ТГ; 

- виготовлення проектної документації щодо встановлення меж об’єднаної 

територіальної громади; 

- проведення інвентаризації земель усіх форм власності; 

- запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі 

проведення земельних торгів у формі аукціону; 



- проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

Перечинської ТГ; 

- розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності; 

- розроблення технічної документації із землеустрою: щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється права 

суборенди, сервітуту; щодо поділу та об’єднання земельних ділянок; 

- проведення експертно-грошових оцінок земельних ділянок, що підлягають 

продажу; 

- відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель 

та чагарників.- 

- розроблення комплексної документації просторового планування. 

 

5.Основні заходи по реалізації Програми 

 

1. Проведення аналізу стану використання та охорони земель на території 

Перечинської ТГ. 

2. Виготовлення пректної документації щодо встановлення меж територіальної 

громади Перечинської ТГ. 

3. Проведення інвентаризації земель усіх форм власності . 

4. Запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення 

земельних торгів у формі аукціону. 

5. Проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

Перечинської ТГ. 

6. Розроблення технічних документацій із землеустрою: щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється права 

суборенди, сервітуту; щодо поділу та об’єднання земельних ділянок. 

7. Проведення експертно-грошових оцінок земельних ділянок, що підлягають 

продажу. 

8. Відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель 

та чагарників. 

9.Проведення робіт з виготовлення топографічної зйомки населених пунктів 

Перечинської громади та розроблення комплексної документації просторового 

планування. 

 

6.Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених міським бюджетом та інших джерел, незаборонених 

чинним законодавством згідно додатку 1. 

 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА 



Додаток 1  

до програми 

№

п/п 
Назва 2021 2022 2023 2024 2025 Всього 

1

1 
Розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 
50,0 50,0 60,0 70,0 80,0 310,0 

2

2 

Виготовлення технічної документації на земельні 

ділянки 
50,0 50,0 300,0 100,0 100,0 600,0 

3

3 
Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) 
50,0 50,0 60,0 70,0 80,0 310,0 

4

4 
Інвентаризація земельних ділянок 50,0 50,0 500,0 200,0 200,0 1 000,0  

5

5 

Відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва 
10,0 10,0 15,0 20,0 25,0 80,0 

6

6 

Виготовлення технічної документації з проведення  

нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів  

195,0  175,0 300,0 200,0 210,0 1 080,0 

7

7 

Проведення робіт з виготовлення топографічної 

зйомки населених пунктів Перечинської громади та 

розроблення комплексної документації 

просторового планування. 

 

100,0 100,0 120,0 130,0 140,0 590,0 

Всього: 505,0 485,0 1 355,0 790,0 835,0 3 970,0 



 

7.Очікувані результати 

 

Реалізація Програми дозволить досягти сталого розвитку 

землекористування, зокрема:  

− удосконалити земельні відносини у населених пунктах на території 

Перечинської міської об’єднаної територіальної громади; 

− привести землевпорядну документацію у відповідність до вимог 

чинного законодавства; 

 − враховувати державні, громадські і приватні інтереси при здійсненні 

землеустрою на місцевому рівні; 

− створити умови розвитку екологічного та інвестиційно-привабливого 

землекористування; 

− збільшити надходження від платежів за землю до бюджету; 

− створити дієву систему захисту прав власності на землю; 

−збільшити виділення земельних ділянок під будівництво і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. 

 

8. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Координація виконання Програми покладається на апарат управління  

Перечинської міської ради та постійну комісію міської ради з питань планування 

бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова – Кравець 

В.В.) 

  

 

Секретар міської ради     Галина ГАЄВСЬКА 
 

  



Додаток 3 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 16 березня 2023 року № ____ 

 

Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення в Перечинській міській 

територіальній громаді 

на 2021-2025 роки 

 

2. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області 

3. Співрозробники 

Програми 
- 

4. Замовник 

(відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області, ДП 

«Служба місцевих автомобільних доріг у 

Закарпатській області» 

5. Учасники 

(співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області, ДП 

«Служба місцевих автомобільних доріг у 

Закарпатській області» 

6. Строк виконання 

Програми 

2021 - 2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної 

громади 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього, 

тис. грн 

у тому числі, за роками, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 2025 

Всього, у тому числі: 118 803,8 3 649,9 29 335,0 55 818,9 15 000,0 15 000,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 118 803,8 3 649,9 29 335,0 55 818,9 15 000,0 15 000,0 

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

2. Загальні положення 

 

Назва: «Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення у Перечинській міській 

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



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

самоврядування в Україні», Закони України «Про автомобільні дороги», «Про 

дорожній рух», «Про транспорт», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, постанова 

Кабінету Міністрів України від 30.03.1994р. № 198 «Про затвердження Єдиних 

правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, 

правил користування ними та охорони». 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у сфері 

дорожньо-транспортної інфраструктури. 

 

3.Мета Програми 

 

Основною метою Програми є збереження та вдосконалення існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування державного, обласного та 

місцевого значення на території об'єднаної територіальної громади і 

забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху, 

забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів виробництва, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності шляхом 

покращення якості шляхів сполучення. 

 

4 Завдання Програми 

 

Основними завданням Програми є: 

-збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням термінів 

експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків; 

-забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами 

загального користування місцевого значення; 

-поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг; 

-підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків. 

 

5. Основні заходи по реалізації Програми 

 

5.1. Заходи з виконання Програми: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти ремонту та 

утримання доріг загального користування місцевого значення; 

- виконання ремонтних робіт на об’єктах ремонту та утримання доріг 

загального користування місцевого значення; 

- виконання ремонтних робіт на об’єктах ремонту та утримання вулиць і 

доріг населеного пункту та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг 

державного та обласного значення (як співфінансування на договірних засадах). 

5.2. Вид робіт на об’єктах (капітальний ремонт, поточний середній ремонт, 

поточний ремонт, утримання) та загальна кошторисна вартість визначається 

розробленою проектно-кошторисною документацією. 

5.3. Орієнтовний обсяг видатків бюджету міської територіальної громади на 

ремонти автомобільних доріг загального користування державного, обласного та 



місцевого значення на території Перечинської міської територіальної громади на 

2021 – 2023 роки наведено в додатку 1 до Програми. 

5.4. Об’єкти ремонту та утримання доріг загального користування місцевого 

значення визначаються за результатами моніторингу стану доріг та враховуючи 

звернення мешканців громади. 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

державного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, 

протягом року можуть уточнюватися. 

 

7. Очікувані результати 

 

Виконання Програми забезпечить: 

- збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі 

автомобільних доріг загального користування на території Перечинської міської 

територіальної громади ; 

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту на аварійних ділянках 

доріг загального користування місцевого значення шляхом проведення на них 

ремонтних робіт; 

- підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності 

перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 

- створення умов доступності до усіх районів населеного пункту. 

 

8. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Координація виконання Програми покладається на апарат Перечинської 

міської ради, на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій та постійну комісію з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства. 

 

Секретар міської ради                                    Галина ГАЄВСЬКА 

  



Додаток №1  

до Програми  

 

Обсяг видатків бюджету міської територіальної громади на ремонти автомобільних доріг загального 

користування державного, обласного та місцевого значення на території Перечинської міської територіальної 

громади на 2021 – 2025 роки 

 

№п/

п 
Назва 

2021, 

тис. грн. 

2022, 

тис. грн. 

2023, 

тис. грн. 

2024, 

 тис. грн  

2025, 

тис. грн 

Всього, 

тис. грн 

1.  Капітальний ремонт ділянки вул. І.Франка (від вул. 

Ужгородської до хреста (Хресна дорога) в м.Перечин) 
- - 7 200,0 - 

- 

 
7 200,0 

2.  Реконструкція тротуару вздовж вул.Ужанська 

(Червоноармійська) км 0+468 – км 1+242,5 м.Перечин, 

Закарпатська область  

100,0 300,0 354,9   754,9 

3.  Реконструкція тротуару вздовж вул.Ужанська 

(Червоноармійська) км 0+000 – км 0+449 м.Перечи, 

Закарпатська область  

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

4.  Капітальний ремонт вулиці Маяковського в м.Перечин 200,0 1 000,0 6 000,0   7 200,0 

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

6.  Капітальний ремонт дороги Сімер-Сімерки км 0+000 – 

7+800 
300,0 8 864,14 15 936,7 - - 25 100,84 

7.  Аварійно-відвлювальні роботи (капітальний ремонт)  

вул.Толстого в м.Перечин - 5 000,0 2 000,0 - - 7 000,0 

8.  Капітальний ремонт ділянки дороги вул.І.Бабича від 

буд.50 – Лавандова гора – вул.Гуменська в м.Перечин  1 949,9 - - - - 1 949,9 

9.  Капітальний ремонт вул.Суворова в с.Зарічово 

Перечинського району Закарпатської області  - 1 500,0 - - - 1 500,0 



10.  Капітальний ремонт вулиць Підгірянки, Бокшая, 

Монастирська в с.Зарічово Перечинського району - - 7 000,0 - - 7 000,0 

11.  Поточний ремонт доріг, вулиць, провулків  1 000,0 2 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 18 000,0 

12.  Відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання 

вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах відповідно до переліку затвердженого ОВА на 

період дії воєнного стану (вул.Толстого, Маяковського, 

Шевченка, 1 Травня, Ужанська, І.Франка, провулок 

Суворова, Садова (під’їзд до терапевтичного корпусу 

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

адмінбудівлі УДКСУ) 

- 6 000,0 - - - 6 000,0 

13.  Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення О 

070801 Перечин-Ворочово  (виконавець заходів - ДП 

«Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській 

області», що є замовником робіт по виконанню послуг з 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг 

загального користування) 

 950,8 - - - 950,8 

14.  Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення  

Ужгородського р-ну Закарпатської області С 070804 

(Львів – Самбір –Ужгород) – Зарічево (виконавець 

заходів - ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у 

Закарпатській області», що є замовником робіт по 

виконанню послуг з експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального користування) 

 2 000,06 - - - 2 000,06 

15.  Аварійні, відновлювальні роботи та експлуатаційне 

утримання (капітальні, поточні ремонти) вулиць і доріг - - 10 000,0 10 000 10 000 30 000,0 



комунальної власності у населених пунктах 

Перечинської ТГ 

16.  Поточний, капітальний ремонт тротуарів в м. 

Перечин   7 000,0 5 000,0 5 000,0 17 000,0 

 Усього, тис.грн 3 649,9 29 335,0 55 818,9 15 000,0 15 000,0 118 803,8 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                  Галина ГАЄВСЬКА



Додаток 4 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 16 березня 2023 року № ____ 

 

ПРОГРАМА 

Національно-патріотичного виховання в  

Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області  

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області, 

Комунальний заклад "Центр культури і дозвілля" 

Перечинської міської ради, Комунальний заклад 

«Краєзнавчий музей міста Перечин», Комунальний 

заклад  «Публічна бібліотека» Перечинської 

міської ради, Комунальне підприємство 

«Комунальник», суб'єкти господарювання (за 

згодою) 

6. Строк виконання 

Програми 

2021 - 2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної 

громади 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, 

Всього, 

тис. грн 

у тому числі, за роками, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 2025 

Всього, у тому числі: 2565,0 115,0 115,0 815,0 885,0 635,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

2565,0 115,0 115,0 815,0 885,0 635,0 

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

 

  



2. Загальні положення 

 

Назва: «Програма національно-патриотичного виховання в Перечинській міській 

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

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

самоврядування в Україні». 

Дана Програма роки базується на Конституції України, законах України та 

розроблена на виконання повноважень міською радою у сфері національно-

патріотичного виховання молоді. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою даної Програми є національно-патріотичне виховання молоді в 

Перечинській міській територіальній громаді. Популяризація кращих здобутків 

національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного 

українського народу, збереження національної пам’яті українців. 

 

4. Завдання Програми 

 

- залучення молоді до участі у збереженні і підтримці єдності українського 

суспільства, у громадському русі задля громадянського миру і злагоди; 

- сприяння мобілізації до Збройних сил України, Національної Гвардії, до інших 

офіційних та добровольчих утворень, що сприяють обороноздатності України та 

охороні Державного кордону України. 

- духовного розвитку населення міста; 

- сприяння здоровому способу життя молодих громадян з урахуванням 

принципів національно-патріотичного виховання; 

- активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання 

їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України; 

- долучення громадськості до популяризації кращого досвіду патріотичного 

виховання; 

- створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і 

духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, 

збереження національної пам’яті українців; 

- підтримка професійної й самодіяльної творчості; 

 

5. Заходи по реалізації Програми 

 

I. Проведення заходів з національно – патріотичного виховання молоді 

Перечинської ТГ: 

1. Організація вишкільних таборів: 



- Таборування юнацтва спільно з молодіжними організаціями патріотичного 

спрямування; 

- Проведення одноденних піших мандрівок «Шляхами Героїв»; 

- Щорічна поїздка на «Красне Поле» у березні місяці, для вшанування захисників 

Карпатської України та участі у обласних, громадських та державних заходах з 

цієї нагоди; 

2. Видання брошури «Мешканці Перечинщини у боротьбі за незалежність 

України», книговидання, запис музичних творів, створення об’єктів 

образотворчого мистецтва, виставок, постановок, заходів, змагань, конкурсів та 

фестивалів спрямованих на реалізацію завдань Програми; 

3. Облаштування пам’ятних місць та знаків в м. Перечин та селах Перечинської 

ТГ, пов’язаних з боротьбою за незалежність України. 

4. Проведення в усіх навчальних та інших комунальних і державних закладах 

міста заходів на тему національно – патріотичного виховання: 

- проведення тематичних лекцій для трудових та учнівських колективів з 

залученням військовослужбовців, учасників АТО, ветеранів визвольних змагань, 

істориків, волонтерів тощо; 

- створення у всіх комунальних та державних закладах на постійній основі 

фотовиставок та виставок учнівських, аматорських і професійних творчих робіт 

з патріотичної тематики (Карпатська Україна, Революція Гідності, АТО та ООС) 

- створення міського волонтерського центру та мережі волонтерських осередків 

у всіх комунальних та державних закладах міста; організація заходів прямої 

волонтерської допомоги учасникам Українсько-російської війни (зокрема бійцям 

з нашого регіону) 

5. Проведення навчальних та навчально-вишкільних зборів разом з місцевим 

військкоматом та учасниками АТО Перечинської громади для юнатства й 

молоді. 

6. Закупка меморіальних дошох, грамот, подарунків, квітів, вінків, матеріалів, 

лампадок, інвентарю тощо. 

7. Виготовлення та встановлення надгробних пам’ятників учасникам війн. 

8. Інформування мешканців Перечинської ТГ про Програму та її заходи: 

- публікації в пресі 

- створення та розміщення медіапродукцїї 

- створення та розповсюдження поліграфічної продукції тощо. 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних призначень, 

передбачених міським бюджетом, спонсорських, благодійних внесків та інших 

джерел, незаборонених чинним законодавством 



№ 

п/п 
Назва 

2021, 

тис.грн 

2022, 

тис.грн 

2023, 

тис.грн 

2024 

тис.грн 

2025 

тис.грн 

Всього, 

тис.грн 

1 

Закупка меморіальних дошок, грамот, 

подарунків, квітів, вінків, матеріалів, 

лампадок, інвентарю тощо 

25,0 25,0 30,0 35,0 35,0 150,0 

2 
Виготовлення та встановлення надгробних 

пам’ятників 
50,0 50,0 750,0 800,0 550,0 2200,0 

3 

Оплата послуг лекторів та інструкторів для 

безпосереднього проведеня заходів 

Програми 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

4 

Оренда приміщень, сплата комунальних 

послуг, оренда інвентарю та обладнання для 

реалізації Програми 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

5 

Оплата інформаційних , поліграфічних 

послуг, послуг з виготовлення та 

розміщення інформаційних матеріалів та 

супутніх витрат 

10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 60,0 

6 

Оплата послуг з виготовлення поліграфічної 

продукції, брошур, книжок, світлин, 

відеороликів, художніх, драматичних, 

музичних творів,меморіальних дошок тощо 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

7 
Оплата транспортних послуг, перевезення 

школярів для реалізації заходів Програми 
10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 60,0 

 Всього: 115,0 115,0 815,0 885,0 635,0 2565,0 



7.Очікувані результати 

Вирішення питань, щодо національно-патріотичного виховання молоді, захисту 

державних кордонів, попередження проявив сепаратизму в Перечинській 

територіальній громаді, виховання патріотичної молоді. 

 

8. Організація та контроль за виконанням Програми 

Координація виконання Програми покладається на апарат управління 

Перечинської міської ради та постійні комісії міської ради з питань планування 

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

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

 

Секретар міської ради     Галина ГАЄВСЬКА 
  



Додаток 5 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 16 березня 2023 року № ____ 

 

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської  

територіальної громади на 2021-2025 роки  

 

1. Паспорт Програми 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Перечинська міська рада  Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада  Закарпатської області 

3. Співрозробники Програми - 

4. 
Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 
Перечинська міська рада  Закарпатської області 

5. 
Учасники (співвиконавці) 

Програми 
Перечинська міська рада  Закарпатської області 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2025 роки 

7. 

Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

(для комплексних програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної 

громади 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

Всього, 

тис. грн 

у тому числі, за роками, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 2025 

Всього, у тому числі: 5 317,0 10,0 10,0 1520,0 1745,0 2032,0 

8.1. 

Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 

5 317,0 10,0 10,0 1520,0 1745,0 2032,0 

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

 

  



2. Загальні положення 

 

Назва: «Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту 

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

Підстава для розроблення: на основі реалізації завдань, визначених 

Кодексом цивільного захисту України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень міської ради у 

сфері цивільного захисту населення. 

 

3. Мета Програми 

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного характеру та під час воєнного стану, 

підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків 

таких ситуацій. 

 

4 . Завдання Програми 

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

безпека є найвищими соціальними цінностями, за забезпечення яких держава 

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

шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів є неодмінною 

умовою сталого розвитку суспільства. Правовою основою створення Програми 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2021-2025 

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

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

спрямована на попередження наслідків надзвичайних ситуацій (подій). Вона 

містить перелік напрямків, що потребують вдосконалення, зокрема адекватна 

оцінка ризику виникнення надзвичайних ситуацій (подій) та створення 

сучасних прогнозно-моделюючих систем, що зможуть забезпечити вироблення 

та впровадження ефективних управлінських рішень, реалізацію державної 

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

природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, а також 

функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Перечинської ТГ (далі – місцева ланка 

територіальної підсистеми). 

 

5. Загальна характеристика стану техногенно-природної небезпеки та 

цивільного захисту на території Перечинській ТГ 

Одним із основних пріоритетів діяльності органів місцевого 

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

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

відносини, пов’язані із захистом територіальної громади від надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру. 

Аналізуючи динаміку росту виникнення надзвичайних ситуацій (подій) та їх 

наслідків, особливу увагу слід звернути на заходи щодо попередження 

надзвичайних ситуацій (подій), тобто розробку і реалізацію превентивних 



заходів, які повинні спрямовуватись на зменшення кількості негативних подій, 

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

сьогодні.  

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

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

прибережної території річок Уж та Сімерка. Внаслідок змін природної 

рівноваги у водному балансі територій та техногенних факторів утримується 

високий рівень ґрунтовних вод, що призводить до підтоплення значних 

територій. Головними проблемами у сфері зниження природних і техногенних 

ризиків, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, за 

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

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

безперешкодний скид через ці гідроспоруди; забезпечення інженерно-технічних 

робіт по водовідведенню (розчищення русел річок і потоків та відновлення 

функціонування прибережних захисних смуг вздовж них); забезпечення 

першочергового реагування та проведення складних і невідкладних аварійно-

відновлювальних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних 

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

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій свідчить, що без резервів 

відповідних матеріальних ресурсів оперативно ліквідувати надзвичайну 

ситуацію, надати допомогу та відновити систему життєзабезпечення населення 

практично неможливо. Перечинська ТГ має матеріальний резерв, але він 

потребує постійного поповнення та  розширення номенклатури матеріальних 

засобів на підставі аналізу застосування резерву за призначенням та на 

особливий період і період воєнного стану; урахування можливих проявів і 

процесів та негативних наслідків аварій від зношеності магістралей 

водопостачання та водовідведення, ліній електропередач, каналізаційних 

насосних станцій та електропідстанцій; оздоровлення автомобільних 

шляхопроводів, що можуть негативно вплинути на погіршення умов 

життєдіяльності територіальної громади. Також є потреба у створенні 

локальних функціональних бригад для ліквідації надзвичайних подій (бригада 

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

відповідним їх технічним забезпеченням; організація евакуації населення 

громади (тимчасове відселення) в разі виникнення надзвичайної ситуації 

природного та техногенного характеру; забезпечення протипожежного захисту 

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

Стан природно-техногенної безпеки і динаміка надзвичайних ситуацій  

останніх років  свідчать про зростання рівня загрози в життєдіяльності 

населення, економіці та навколишньому природному середовищі. Найбільших 

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

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

залежить життєзабезпечення населення. У межах делегованих та владних 

повноважень Перечинська міська рада забезпечувала збирання, обробку та 

аналіз інформації щодо загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, 

організовувала та брала участь у здійсненні ряду заходів, направлених на 



підвищення готовності органів управління, сил і засобів місцевої ланки 

територіальної підсистеми. 

 

6. Головні проблеми стану техногенно-природної небезпеки та 

цивільного захисту в Перечинській ТГ  

З метою комплексного розв’язання проблем захисту населення і територій 

громади від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, в 

інтересах безпеки окремої людини, територіальної громади і довкілля 

Програмою передбачено фінансове забезпечення наступних заходів:  

вдосконалення та підтримання існуючих мереж зв’язку, оповіщення та 

інформування населення громади в системі цивільного захисту; підготовка 

населення і фахівців щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації; 

поповнення матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного характеру; ремонт 

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

виконання аварійно-відновлювальних робіт, що можуть створювати загрозу 

життю та здоров’ю людей, інфраструктурі громади; впорядкування 

сміттєзвалищ – обваловка, відведення інфільтратів; запобігання загибелі людей 

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

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

безперешкодний скид через ці гідроспоруди; заходи першочергового 

реагування та проведення складних і невідкладних аварійно-відновлювальних 

робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

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

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

виникнення надзвичайної ситуації природного та техногенного характеру або 

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

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

протипожежного водопостачання та пожежних гідрантів.  

Виконання Програми забезпечить створення умов для належного 

виконання завдань з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 

гарантованої ліквідації їх наслідків. 

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської  

територіальної громади на 2021-2025 роки спрямована на реалізацію на 

території Перечинської ТГ державної політики у сфері захисту населення і 

територій щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), 

своєчасного і повномасштабного реагування силами та засобами, а також 

надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

(подій) тощо. 

Аналіз природних процесів за минулі роки свідчить, що  на території 

населених пунктів громади  мають місце екстремальні метеорологічні явища 

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

місцевого рівня. В окремих випадках вони набувають масштабного характеру і 

завдають значних збитків господарству, населенню та громаді   в цілому. Крім 

того, є низка факторів, які сприяють виникненню надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру. До них належать: недотримання правил пожежної 



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

технічне забезпечення та впровадження заходів щодо запобігання небезпечним 

техногенним явищам, незадовільний стан внутрішньогосподарських 

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

потребує відновлення, тощо. 

Також залишається невирішеним питання щодо укриття населення та 

працівників організацій і підприємств у спорудах цивільного захисту та 

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

не відновлювались через постійний брак коштів в бюджетах всіх рівнів. 

Проаналізувавши стан захисних споруд, найпростіших укриттів на території 

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

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

час. 

Одним з головних і невід’ємних елементів захисту держави є 

забезпечення охорони та оборони об’єктів інфраструктури та потенційно 

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

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та воєнного характеру.  

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на 

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

створюються місцеві матеріально-технічні резерви. Якщо проаналізувати стан 

накопичення матеріального резерву, то реальні запаси матеріальних цінностей 

мізерні.  

 

7. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених бюджетом міської територіальної громади та інших 

джерел, незаборонених чинним законодавством. 

 

8. Очікувані результати 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення 

і територію Перечинської міської територіальної громади, запобігти 

виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень готовності 

аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки 

надзвичайних ситуацій та пожеж, покращити стан техногенної безпеки об’єктів, 

терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного, природного та 

воєнного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, 

захищати навколишнє природне середовище та локалізовувати зони впливу 

шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф. 

У результаті підвищення фахового рівня посадових осіб об’єктів, 

поліпшення організації аварійно-рятувальних робіт та технічного дооснащення 

аварійно-рятувальної служби, розвитку матеріальної бази забезпечуватиметься 

повний обсяг заходів із реагування і попередження надзвичайних ситуацій та 

подій на території Перечинської міської територіальної громади, оповіщення 

людей, зниження нещасних випадків та створенню безпечних умов для 

відпочинку громадян. 



 

9 .Основні заходи та фінансове забезпечення  Програми 

Фінансування заходів,  спрямованих на виконання Програми буде 

здійснюватись в межах видатків,  передбачених міським бюджетом на відповідний 

рік. 

Обсяг фінансування протягом дії Програми визначається в процесі формування 

бюджету на відповідний фінансовий рік і може коригуватись за рішенням сесії з 

урахуванням виконання загального обсягу заходів міського бюджету розвитку. 

 

№ 

п/п 
Назва 2021 2022 2023 2024 2025 

Всього 

тис. 

грн. 

1 

Здійснення заходів по виготовленню 

проектів по прокладанню мереж 

електропостачання на об’єктах цивільного 

захисту: ПРУ, споруд подвійного 

призначення, найпростіших укриттів 

  200 ,0 300 ,0 400 ,0 900,0 

2 

Ремонт старих та встановлення нових мереж 

електропостачання, ремонт електрощитових  

на об’єктах цивільного захисту: ПРУ, 

споруд подвійного призначення, 

найпростіших укриттів 

  150,0 150,0 150,0 450,0 

3 

Закупка мішків, наповнювача  в мішки 

пісок/відсів/глина для закриття вікон та 

входів до об’єктів цивільного захисту:  

ПРУ, споруд подвійного призначення, 

найпростіших укриттів 

  50,0 60,0 70,0 180,0 

4 

Ремонт, заміна старих дверей на металеві, 

броньовані, металопластикові конструкції 

на об’єктах цивільного захисту: ПРУ, 

споруд подвійного призначення, 

найпростіших укриттів 

  100,0 150,0 200,0 450,0 

5 

Закупка матеріалів, встановлення 

сантехніки – умивальник в комплекті, 

унітаз в комплекті на об’єктах цивільного 

захисту: ПРУ, споруд подвійного 

призначення, найпростіших укриттів 

  50,0 60,0 70,0 180,0 

6 

Закупка матеріалів,  встановлення 

табличок на об’єктах цивільного захисту: 

ПРУ, споруд подвійного призначення, 

найпростіших укриттів 

  10,00 10,0 10,0 30,0 

7 

Закупка матеріалів для ремонту 

приміщень, мереж водопостачання, 

водовідведення, послуга з ремонту 

приміщень на об’єктах цивільного захисту: 

ПРУ, споруд подвійного призначення, 

найпростіших укриттів 

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

8 

Закупка,   встановлення обігрівачів, 

буржуйок, генераторів, комплектуючих 

матеріалів, послуга зі встановлення мережі 

опалення на об’єктах цивільного захисту: 

ПРУ, споруд подвійного призначення, 

  200,0 250,0 300,0 750,0 



найпростіших укриттів 

9 

Послуга з прочищення вентиляційних та 

димових каналів на об’єктах цивільного 

захисту: ПРУ, споруд подвійного 

призначення, найпростіших укриттів 

  10,0 15,0 20,0 45,0 

10 

Закупка засобів пожежогасіння для 

об’єктів цивільного захисту: ПРУ, споруд 

подвійного призначення, найпростіших 

укриттів 

  20,0 25,0 30, 75,0 

11 

Закупка ємностей для нечистот, 

біотуалетів для об’єктів цивільного 

захисту: ПРУ, споруд подвійного 

призначення, найпростіших укриттів 

  50,0 60,0 70,0 180,0 

12 

Закупка стільців, лавок, розкладачок, 

матрасів, подушок, одіял для об’єктаів 

цивільного захисту: ПРУ, споруд 

подвійного призначення, найпростіших 

укриттів 

  100,0 120,0 140,0 360,0 

13 

Закупка питної води в пляшках, бутлях, 

ємностей для води для об’єктів цивільного 

захисту: ПРУ, споруд подвійного 

призначення, найпростіших укриттів 

  30,0 40,0 50,0 120,0 

14 

Закупка продуктів харчування 

довготривалого використання для об’єктів 

цивільного захисту: ПРУ, споруд 

подвійного призначення, найпростіших 

укриттів 

  20,0 30,0 40,0 90,0 

15 

Закупка аптечок для об’єктів цивільного 

захисту: ПРУ, споруд подвійного 

призначення, найпростіших укриттів 

  10,0 15,0 12,0 37,0 

16 

Закупка, встановлення систем оповіщення, 

матеріалів для встановлення, абонплата 

за підключення до серверів, поповнення 

рахунків, технічна підтримка 

  200,0 130,0 130,0 460,0 

17 Оплата комунальних послуг   20,0 20,0 20,0 60,0 

18 

Оплата послуг на виготовлення проекту на 

приєднання до електромережі 

електроустановок 

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

19 
Оплата послуг встановлення водостічних 

труб в найпростішому укритті 

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

 Всього: 10,0 10,0 1520,0 1745,0 2032,0 5317,0 

10. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Координація виконання Програми покладається на апарат управління 

Перечинської міської ради та постійну комісію з питань планування бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

 

Секретар міської ради     Галина ГАЄВСЬКА  



Додаток 6 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 16 березня 2023 року № ____ 
 

ПРОГРАМА 

«Поліцейський офіцер громади» Перечинська міської 

територіальної  громади на 2023-2025 роки  

 
1. Паспорт Програми 

 

 

  

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області 

3. Співрозробники 

Програми 
- 

4. Замовник 

(відповідальний 

виконавець) Програми 

Головне управління Національної поліції у 

Закарпатський області, Перечинська міська рада  

Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Головне управління Національної поліції у 

Закарпатський області, Перечинська міська рада  

Закарпатської області 

6. Строк виконання 

Програми 

2023-2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної  

громади 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, 

Всього 

тис. 

 грн. 

у тому числі, за роками  тис. грн. 

2023  2024  2025  

Всього, у тому числі: 

2 400,0 1300,0 

 

500,0 

 

 

600,0 

 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 
2 400,0 1300,0 

 

500,0 

 

 

600,0 

 

8.2. Кошти інших джерел     



2. Загальні положення та визначення проблеми на 

розв’язання якої вона спрямована 

 

 Програма «Поліцейський офіцер громади» Перечинської міської 

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

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

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

особистої безпеки громадян та протидії злочинності» та покликана сприяти 

реалізації  Всеукраїнського проекту «Поліцейський офіцер громади».  

Метою проекту є тісна взаємодія поліцейського з міською територіальною 

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

Впроваджується новий формат роботи дільничного офіцера поліції, який 

передбачає його постійну присутність на території Перечинської міської 

територіальної громади, більш тісну співпрацю з населенням та керівництвом 

Перечинської міської ради, підзвітність раді та додаткові функції (більший 

акцент на попередженні правопорушень, оформлення адміністративних 

матеріалів за порушення правил дорожнього руху, часткова передача функцій 

дозвільної системи). 

Поліцейський офіцер громади – це співробітник Національної поліції, який 

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

поліцейських. У рамках проекту Національна поліція України та Перечинська 

міська рада також може забезпечити поліцейського офіцера громади 

обладнаним автомобілем, що може бути передана у безоплатне користування 

(залежить від фінансування). 

Поліцейський офіцер громади орієнтований на оперативне вирішення 

проблем щодо забезпечення належної безпеки саме своєї територіальної 

громади. Поліцейський офіцер громади не муніципальний поліцейський, він 

залишається у штаті місцевого органу поліції, який контролює законність 

прийнятих ним рішень. Водночас він підзвітний громаді щодо забезпечення її 

безпеки. Для постійної присутності поліцейського офіцера громади на території 

Перечинської ТГ облаштовується службове приміщення, що належить громаді. 

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль 

органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, 

організацій та установ різних форм власності, громадськості для забезпечення 

охорони громадського порядку та профілактики злочинності. 
 

3. Мета Програми 

 

        Метою Програми є запобігання та припинення адміністративних 

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

інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. 

        Забезпечення ефективної підтримки органом місцевого самоврядування та 

населенням діяльності органів внутрішніх справ на території громади 

спрямоване на підвищення загального рівня правопорядку в населених пунктах 

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



роботу по попередженню злочинності та забезпечення комплексного підходу до 

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

4. Завдання та заходи щодо реалізації Програми 

 

Серед основних завдань Програми:  

1.Постійна співпраця поліцейських офіцерів з мешканцями Перечинської 

міської територіальної громади.  

2. Інтеграція поліції в суспільство. 

3. Задоволення потреб безпеки громадян. 

4. Ефективне та консолідоване вирішення локальних проблем громади. 

Важливою складовою ефективної діяльності поліцейських офіцерів  

громади є їх матеріально-технічне забезпечення:  

1. Придбання оргтехніки для роботи поліцейських офіцерів громади. 

2. Облаштування кабінетів меблями. 

3.Забезпечення доступу до мережі Інтернет. 

4. Придбання службового автомобіля поліцейського офіцера громади. 

Спільна реалізація проектів, спрямованих на протидію правопорушенням, 

негативним явищам, та забезпечення безпеки громади. 

Громада повідомляє поліцейських офіцерів громади про проблеми у сфері 

безпеки та сприяє: 

1. Попередженню правопорушень шляхом створення таких умов, які є 

некомфортними та небезпечними для правопорушників. 

2. Застосуванню сучасних технологій для зниження кількості 

правопорушень. 

3. Створенню безпечного дорожнього середовища в громаді та протидії 

порушенням правил дорожнього руху. 

4. Допомозі людям похилого віку та попередженню правопорушень щодо 

них. 

5. Створенню маршрутів патрулювання з урахуванням думки громади. 

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

7. Популяризації здорового способу життя. 

8. Профілактиці правопорушень у сфері благоустрою. 

9. Правовій освіті дітей та дорослих. 

10. Протидії жорстокому поводженню з тваринами. 

11. Розшуку зниклих дітей, дорослих, які заблукали. 

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

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

Програми. 
 

5. Фінансування Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок бюджету 

Перечинської міської територіальної громади, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 



Фінансування здійснюється шляхом перерахунку субвенції  місцевого 

бюджету державному бюджету на рахунки національної поліції в 

Закарпатський області згідно затверджених кошторисних показників. 
 

6. Очікувані результати 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

       1. Посилити взаємодію правоохоронних органів та органу місцевого 

самоврядування щодо охорони громадського порядку та боротьби зі 

злочинністю на території Перечинської міської територіальної громади. 

       2. Активізувати участь широких верств населення у правоохоронній 

діяльності. 

       3. Забезпечити належну матеріально-технічну підтримку діяльності 

поліцейських офіцерів громади, які здійснюють діяльність на території 

Перечинської міської територіальної громади. 

       4. Підвищити ефективність діяльності органів внутрішніх справ. 

       5. Поліпшити стан правопорядку в населених пунктах Перечинської міської 

територіальної громади, створити додаткові умови для забезпечення особистої 

безпеки громадян і профілактики правопорушень. 

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

та умови, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність. 

 

7. Організація управління та контролю за виконанням Програми 

 

Організаційний супровід, координація та контроль діяльності щодо 

виконання Програми здійснюється Перечинською міською радою. 

Основні форми контролю за реалізацією Програми: 

     - проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід 

реалізації програми  керівництву громади та депутатському корпусу; 

     - поліцейський офіцер громади  звітує про свою діяльність перед 

керівництвом міської ради та на сесії Перечинської  міської ради. 

 

 

     Секретар міської ради                                                Галина ГАЄВСЬКА 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                         Додаток 1 до Програми «Поліцейський офіцер громади» 

                     Перечинської міської територіальної  громади на 2023-2025 роки 

  

                       Перелік завдань Програми 
 

Мета, завдання 
Джерела 

фінансування 

Виконання Програми за роками 

Очікуваний  

результат 
Обсяг 

видатків, 

тис.грн 

2023           2024 2025 

 

Всього на виконання Програми 

Бюджет 

Перечинської 
міської 

територіальної 

громади 

   2400,0 1300,0 

 

500,0 

 

 

600,0 

 

Забезпечення умов для 

ефективного 

виконання своїх 

обов’язків поліцейським 

офіцером громади 

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

суспільства і держави від протиправних посягань 

Завдання 1.  

Придбання та державна реєстрація спецілізованого 

автомобільного транспорту для поліцейського офіцера 

громади (за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

державному бюджету)  

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади 

800,0 800,0 - - 

Забезпечення умов для 

ефективного виконання 

своїх обов’язків 

поліцейським офіцером 

громади 

Завдання 2.  

Придбання паливно-мастильних матеріалів для 

службового автомобіля, комп’ютерної та оргтехніки, 

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

підключення (забезпечення доступу) до мережі інтернет 

для виконання службових обов’язків пов’язаних з 

документацією та  технічне оснащення  транспортного 

засобу для поліцейського офіцера громади (за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету державному бюджету.)  

 

Бюджет 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади 

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

Забезпечення умов для 

ефективного виконання 

своїх обов’язків 

поліцейським офіцером 

громади 

 

Секретар міської ради                                                                                          Галина  ГАЄВСЬКА 



Додаток 7 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 16 березня 2023 року № ____ 

 

Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань у Перечинській територіальній громаді на 2021-

2025 роки  
 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

(загальна характеристика програми) 

1. Ініціатор розроблення програми  Комунальне некомерційне підприємство 

“Перечинський центр первинної медико-санітарної 

допомоги” Перечинської міської ради 

2. Підстава для розроблення 

програми 

Програма розроблена відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 

1303 “ Про впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань ”,  постанови Кабінету 

Міністрів України від 08.12.2006 року № 1686 “ 

Про затвердження Державної типової програми 

реабілітації інвалідів ”,  Закону України  “ Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту ”, Закону  України  "Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні", Постановою 

Кабінетів Міністрів України від 04.06.2015 року 

№359 « Про затвердження Порядку надання пільг 

окремим категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї» , 

розпорядження  голови  Закарпатської обласної  

державної адміністрації  від 15.11.2016 «Про  

обласну  програму  боротьби  з онкологічними 

захворюваннями  на  період  до 2021 року», від  

16.11.2016 року «Про  регіональну  програму  

протиепідемічних  заходів та  боротьби  з  

інфекційними  хворобами в  області  на  2017-2021 

роки», рішення обласної ради 22.12.2016року № 

610«Про  обласну  програму  боротьби  з 

онкологічними захворюваннями  на  період  до 

2021 року», №612 «Про  регіональну  програму  

протиепідемічних  заходів та  боротьби  з  

інфекційними  хворобами в  області  на  2017-2021 

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

України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

3. Розробник програми КНП “Перечинський ЦПМСД”, відділ охорони 

здоров’я, соціального захисту населення 

Перечинської міської ради 



4. Співрозробники програми  - 

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

населення Перечинської міської ради 

5.1 Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ охорони здоров’я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради 

6. Учасники програми  - 

7. Термін реалізації програми 

  
2021 – 2025 роки 

7.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

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

IV етап – 2024 р. 

V етап – 2025 р. 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

  Бюджет Перечинської ТГ 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

у тому числі: 

8975,0 тис. грн. 

9.  коштів місцевого бюджету 8975,0 тис. грн. 

 10. коштів інших джерел( медична 

субвенція – державний бюджет) 

   

 
 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання 

 якої спрямована програма 

Програма спрямована на  оптимальне забезпечення доступності окремих 

груп населення та певних категорій хворих  визначених   Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного 

та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань”, а  також  забезпечення 

доступності  безкоштовного  лікування   до якісної спеціалізованої та  

високоспеціалізованої  медичної допомоги  медичної допомоги і вдоволеністю 

їх такою допомогою, осіб  визначених   Постановою Кабінетів Міністрів 

України від 04.06.2015 року №359 « Про затвердження Порядку надання пільг 

окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного 

доходу сім’ї», розпорядження  голови  Закарпатської обласної  державної 

адміністрації  від 15.11.2016 «Про  обласну  програму  боротьби  з 

онкологічними захворюваннями  на  період  до 2021 року», від  16.11.2016 року 

«Про  регіональну  програму  протиепідемічних  заходів та  боротьби  з  

інфекційними  хворобами в  області  на  2017-2021 роки», від 28.11.2016 року 

№587 «Про  програму  забезпечення  медикаментами, виробами  медичного  

призначення і проведення  безкоштовного  зубопротезування ветеранів  війни  

та  пільгових  категорій  населення області  на  2017-2021 роки», рішення  

обласної  ради 22.12.2016року № 610«Про  обласну  програму  боротьби  з 

онкологічними захворюваннями  на  період  до 2021 року», №612 «Про  

регіональну  програму  протиепідемічних  заходів та  боротьби  з  інфекційними  



хворобами в  області  на  2017-2021 роки», №613 «Про  програму  забезпечення  

медикаментами, виробами  медичного  призначення і проведення  

безкоштовного  зубопротезування ветеранів  війни  та  пільгових  категорій  

населення області  на  2017-2021 роки»   можливостей адекватного надання 

замісної медикаментозної ниркової терапії приреченим хворим з хронічною 

нирковою недостатністю термінального ступеня та покращення якості їх життя, 

продовження життя реципієнтів ниркових та печінкових трансплантатів ,  

забезпечення  необхідними медикаментами  та  виробами  медичного  

призначення, розхідними матеріалами   лікування у  разі  надання  

спеціалізованої та  високоспеціалізованої  допомоги  в державних та  

комунальних закладах охорони  здоров’я , видатки  на  які не  покриваються  за  

рахунок  бюджетних видатків, передбачених  на  функціонування  цих  

закладів. 
 

ІІІ. Визначення мети програми (мета програми) 

Метою Програми є забезпечення безоплатного або пільгового відпуску 

лікарських засобів , виробів медичного призначення  за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп  населення та за категоріями 

захворювань, а також при наданні стаціонарної спеціалізованої та  

високоспеціалізованої  допомоги  в державних та  комунальних закладах 

охорони  здоров’я  шляхом відшкодування  їх вартості  за  рецептами  лікарів,  

що  не  покриваються  видатками на забезпечення діяльності  відповідного 

закладу за  рахунок міського бюджету. 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та 

джерела фінансування, строки та етапи виконання програми 

Виконання Програми забезпечить своєчасне  виявлення  захворювань  на  

ранніх стадіях, зниження ризиків загострень, рецидивів, ускладнень наявних 

захворювань та появи нових, продовженню активного життя і зниження рівня 

інвалідизації дорослого та дитячого населення  міста, відновлення  

працездатності, профілактику соціально-небезпечних захворювань, передчасної 

смертності з керованих причин смерті серед мешканців Перечинської ТГ. 
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за 

рахунок   бюджету Перечинської ТГ, передбаченого на охорону здоров’я, а 

також коштів фонду для здійснення  заходів щодо ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення в частині 

безоплатного забезпечення лікарськими засобами населення відповідно до 

Закону України “Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” та інших незаборонених джерел. 
Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок коштів міського 

бюджету протягом 2021 – 2025 років (згідно Додатку 1 до Програми).  

 

V. Перелік завдань і заходів програми та 

 результативні показники 

Основне завдання Програми полягає у покращенні здоров’я  населення   

міста, виявлення  захворювань  на  ранніх стадіях, зниження ризиків загострень, 

рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженню 



активного життя і зниження рівня інвалідизації дорослого та дитячого 

населення  громади, відновлення  працездатності, профілактику соціально-

небезпечних захворювань, передчасної смертності з керованих причин смерті 

,збільшення тривалості та якості їх життя ,  забезпечення безкоштовної  

спеціалізованої  та  високоспеціалізованої медичної  допомоги. 
Результативним показником є забезпечення окремих груп населення за 

певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском 

лікарських засобів  та  виробів  медичного  призначення за рецептами лікарів  у 

разі  амбулаторного  лікування  та  при стаціонарному  лікуванні  у  

спеціалізованих та  високоспеціалізованих закладах  охорони здоров’я  

державної  та  комунальної форми  власності . (Додаток 2). 
 

VІ. Напрями діяльності та заходи програми 

Головний напрям діяльності Програми – це здійснення заходів, 

спрямованих на забезпечення окремих груп населення за певними категоріями 

захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за 

рецептами лікарів  ,  відшкодування  вартості  лікарських засобів  та  виробів  

медичного  призначення  за  рецептами  лікарів  , видатки  на  які  не  

покриваються  за  рахунок  бюджету   державних та комунальних закладів 

охорони здоров’я  у разі надання спеціалізованої та високоспеціалізованої 

стаціонарної медичної допомоги. 
 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА



                                                       Додаток 1 

до програми 

 

Ресурсне забезпечення  програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань  мешканцям     
Перечинської ТГ  на 2021-2025 роки. 

 

тис. грн. 
 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми 
Усього витрат на виконання 

програми 
     

2021 2022 2023 2024 2025 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 650,0 765,0 2220,0 2520,0 2820,0 8975,0 

міський бюджет 650,0 765,0 2220,0 2520,0 2820,0 8975,0 

 Медична  субвенція (державний бюджет) - - - - - - 

кошти не бюджетних джерел - - - - - - 

Інші - - - - - - 
 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                 Галина ГАЄВСЬКА 
 
 

 

 

 



Додаток 2 

 до  програми 
Перелік заходів і завдань  

 Програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань  мешканцям  Перечинської ТГ 
 на 2021-2025роки. 

 

№ 

з/п 
Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування (вартість), тис. грн., 

у тому числі: 
Очікуваний 

результат 

 

І етап ІІ етап 
ІІІ 

етап 

IV 

етап 
V етап 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

I Забезпечення окремих груп населення та певних категорій хворих  визначених   Постановою Кабінету Міністрів України від 

17.08.1998 р. № 1303 “ Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань». 

1.1 

Покращення 

якості   та 

продовження 

тривалості 

життя 

пільгових 

категорій  

населення  та 

при певних 

видах 

захворювань. 

Оптимальне 

забезпечення 

доступності 

окремих груп 

населення та 

певних 

категорій 

хворих до 

якісної 

медичної 

допомоги і 

вдоволеністю їх 

такою 

допомогою; 

(згідно додатку 

1 та додатку 2 

Постанови 

Протягом 

2021 – 

2025 рр. 

Відділ 

охорони 

здоров'я, 

соціального 

захисту 

населення 

Перечинської 

міської ради 

Міський 

бюджет 
 54,0 119,0 450,0 550,0 650,0 

Медикаментозне 

забезпечення 

хворих 

мешканців 

громади 

безкоштовним 

та пільговим 

відпуском за 

рецептами 

лікарів 



КМУ 1303 від 

17.08.1998р) 

ІІ. 
Медикаментозне  забезпечення  онкологічних  хворих. 

 

2.1 

Покращення 

якості життя 

та 

продовження 

тривалості 

життя  

онкохворих. 

Оптимальне 

забезпечення 

своєчасності та 

доступності 

онкохворих до 

якісної 

медичної 

допомоги і 

вдоволеністю їх 

такою 

допомогою. 

Протягом 

2021 – 

2025 рр. 
 

Відділ 

охорони 

здоров'я, 

соціального 

захисту 

населення 

Перечинської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

 

 

120,0 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

270,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570,0 

 

 

570,0 

Забезпечення  

онкологічних 

хворих  

препаратами 

хіміотерапії,  

медикаментами 

супроводу та 

медичними 

виробами  

безкоштовно  за  

рецептами 

лікарів. 

ІІІ. Забезпечення  препаратами  супроводу  та  виробами  медичного  призначення  пацієнтів, що  перебувають  на  програмному  та  

перитонеальному  діалізах 

3.1 

Покращення 

якості життя 

та 

продовження 

тривалості 

життя 

Забезпечення 

можливостей 

адекватного 

надання 

замісної 

ниркової 

терапії 

приреченим 

хворим з 

хронічною 

нирковою 

недостатністю 

термінального 

ступеня та 

покращення 

якості життя 

Протягом 

2021 – 

2025 рр. 

Відділ 

охорони 

здоров'я, 

соціального 

захисту 

населення 

Перечинської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

 

168,0 

 
168,0 
 

 
500,0 
 

 

600,0 

 

700,0 

Медикаментозне 

забезпечення 

хворих 

мешканців  

громади 

безкоштовним 

та пільговим 

відпуском за 

рецептами 

лікарів 

IV Забезпечення лікарськими засобами (протисудомними)  пацієнтів, що хворіють на епілепсію. 



4.1 

Покращення 

якості життя 

та 

продовження 

тривалості 

життя 

Оптимальне 

забезпечення 

доступності 

окремих груп 

населення та 

певних 

категорій 

хворих до 

якісної 

медичної 

допомоги і 

вдоволеністю їх 

такою 

допомогою. 

Протягом 

2021 – 

2025 рр. 

Відділ 

охорони 

здоров'я, 

соціального 

захисту 

населення 

Перечинської 

міської ради 

Міський 

бюджет 
108.0 108.0 300.0 300,0 300,0 

Медикаментозне 

забезпечення 

хворих 

мешканців 

громади 

безкоштовним 

та пільговим 

відпуском за 

рецептами 

лікарів 

V Забезпечення лікарськими засобами   пацієнтів, що хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання. 

5.1 

Покращення 

якості життя 

та 

продовження 

тривалості 

життя 

Оптимальне 

забезпечення 

доступності 

окремих груп 

населення та 

певних 

категорій 

хворих до 

якісної 

медичної 

допомоги і 

вдоволеністю їх 

такою 

допомогою. 

Протягом 

2022-2025 

рр. 

Відділ 

охорони 

здоров'я, 

соціального 

захисту 

населення 

Перечинської 

міської ради 

Міський 

бюджет 
200,0 

 

100.0 

 

400,0 500,0 600,0 

Медикаментозне 

забезпечення 

хворих 

мешканців 

громади 

безкоштовним 

та пільговим 

відпуском за 

рецептами 

лікарів 

 Всього :     650,0 765,0 2220,0 2520,0 2820,0 8 975,00 

 

Секретар міської ради                                                                                                Галина ГАЄВСЬКА



Додаток 3  
до  програми  

 

Інформація про виконання 

 Програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань мешканцям  Перечинської  ТГ 
 на 2021-2025 роки. 

 
1.    

 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2.    
 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 

3.    
 КФКВ  Найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження 

 

      4. Напрями діяльності та заходи програми 
 

№ 

п/п 

Захід Головний 

виконавець 

та строк 

виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. Стан 

виконання 

заходів 

(результативні 

показники 

виконання 

програми) 

Всього У тому числі: Всього У тому числі: 

Міський 

бю

д

ж

ет 

Місцевий 

бюджет 

Районний, 

міський (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети 

Кошти 

небюдждетних 

джерел 

Міський 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Районний, 

міський (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети 

Кошти 

небюдждетних 

джерел 

 



     5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 
тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд 
Спеціальний 

фонд 
усього Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
усього 

Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд 

         

 

 

Секретар міської ради                                                                                                Галина ГАЄВСЬКА 



 

 

Додаток 8 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 16 березня 2023 року № ____ 

 

ПРОГРАМА 

«Турбота» Перечинської міської  

територіальної громади на 2022-2025 роки 

                                                         

 

Паспорт Програми 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Перечинська  міська рада 

2. Підстава для розроблення 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетний кодекс України», Кодекс 

цивільного захисту України, Закону України від 

24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні»», Закон України від 6 грудня 

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

МФУ від 10.03.2022 № 95 «Про внесення змін до 

Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету» 

3. Розробник Програми Перечинська  міська рада 

4. 

 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Перечинська  міська рада, відділ освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради, відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення Перечинської 

міської ради 

5. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Перечинська  міська рада, відділ освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради, відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту населення Перечинської 

міської ради, КНП «Перечинська лікарня», КНП 

«Перечинський ЦПМСД», КП «Комунальник» 

6. Термін реалізації Програми 2022-2025 роки 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для  

реалізації Програми  

згідно з додатком 1 до Програми  

 

 

  



 

 

 

1 Проблема, на розв’язання якої спрямовано Програму 

 
Програма «Турбота» Перечинської міської територіальної громади на 2022-2025 

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

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

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

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

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

програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету». 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, складовою якої 

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

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

забезпечення яких держава відповідає перед нею. Безпека населення і територій 

є неодмінною умовою сталого розвитку суспільства.  

Одним із першочергових завдань органів місцевого самоврядування є розвиток 

системи соціального захисту населення, підвищення добробуту громадян. 

Держава вживає заходів щодо підвищення соціального захисту окремих 

категорій населення, однак це не вирішує проблеми соціального характеру у 

повному обсязі. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації 85ипнев 

України посилюються негативні наслідки економічних проблем, які відчувають 

насамперед незахищені верстви населення. 

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій соціального характеру, 

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

надзвичайних ситуацій є одним з головних пріоритетів діяльності органів влади.   

Основні напрямки програми є життєво необхідними, оскільки забезпечують 

матеріальну основу для оперативного проведення першочергових робіт, 

здійснення: 

 -  заходів щодо надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам – облаштування та утримання тимчасових пунктів 

проживання і харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб ; 

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

територіальної оборони  ); 

-  оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в 

умовах воєнного стану. 

 

2 Мета Програми 

 

Основною метою Програми є реалізація державної політики у сфері соціального 

захисту внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та виконання 

органами місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану. 

 

3 Джерела фінансування Програми 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок таких 

джерел фінансування: 



 

 

-  коштів бюджету міської територіальної громади передбачених у відповідному 

бюджетному періоді; 

- добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних 

організацій та об’єднань громадян; 

-  інших джерел, не заборонених законодавством. 

Фінансове забезпечення заходів щодо виконання Програми здійснюється у 

межах видатків, передбачених в бюджеті міської територіальної громади на 

відповідний бюджетний рік. 

Фінансове забезпечення наведено у додатку 1 до Програми. 

За рішенням сесії Перечинської міської ради Програма уточняється та 

коригується у процесі реалізації із врахуванням змін загальної економічної 

ситуації, стану фінансування, наслідків надзвичайних ситуацій. 

 

4. Завдання і заходи Програми та результативні показники 

 

Реалізація заходів та завдань Програми буде здійснюватися шляхом придбання 

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

Очікуваними результатами від реалізації Програми є, зокрема: 

4.1. Створення матеріального резерву Перечинської міської територіальної 

громади для забезпечення виконання завдань Програми. 

4.2. Облаштування місць розміщення територіальної оборони. 

4.3.Забезпечення тимчасового проживання, харчування, інших видів 

життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб у зв’язку із введенням воєнного 

стану на території України.  

                

5. Координація та контроль  

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють головні розпорядники коштів 

бюджету міської територіальної громади. 

 

6. Перелік закладів для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб 

 

1. Перечинський ліцей Перечинської міської ради Закарпатської області, 

адреса м. Перечин вул. Ломоносова,1. 

2. Філія опорного закладу Початкова школа Перечинського ліцею, адреса 

м. Перечин, вул. Ужанська,9. 

3. Філія опорного закладу Ворочівська початкова школа Перечинського 

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

4. Філія Початкова школа Зарічівської гімназії з дошкільним підрозділом 

адреса с. Зарічово вул. Шевченка 4А. 

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

Ужгородська, 65. 

6. Перечинський ЗДО ясла-садок «Веселка» (86ипнев Бджілка), адреса м. 

Перечин вул. М. Підгірянки ,9. 



 

 

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

6. 

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

Карпатська,96. 

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

Центральна, 128. 

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

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

Карпатська,65. 

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

Центральна, 131 «а». 

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

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

15. Цілісний майновий комплекс дитячого оздоровчого закладу 

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

16. Будівля терапевтичного корпусу КНП «Перечинська лікарня» 

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

17. Зарічівська гімназія Перечинської міської ради Закарпатської області 

адреса с. Зарічово вул. Миру, 52. 

18. Сімерська гімназія Перечинської міської ради Закарпатської області, 

адреса с. Сімер, вул. Карпатська,79. 

19. Сімерківська гімназія Перечинської міської ради Закарпатської 

областіс Сімерки , Центральна 118. 

20. Будівля психонаркологічного та венерологічного кабінетів ЦРЛ, 

адреса м. Перечин вул. Ужанська, 8 А.   

21. Будинок ФАП, с. Сімерки, вул. Центральна,112. 
 

 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА 

  



 

 

Додаток 1 
до Програми «Турбота» Перечинської міської  

територіальної громади на 2022-2025 роки 

 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми «Турбота» Перечинської міської  

територіальної громади на 2022-2025 роки 

 
                                                                                                                                                                (грн)                                                                                                                                          

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

 

Усього 

витрат 

 

 

Усього витрат на виконання програми 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

1 2 3 4   

Обсяг ресурсів 

всього, у тому 

числі 

 

6 680000 

 

6 380 000 

 

6 500 000 

 

 

6 595 000 

 

 

6 565 000 

 

Бюджет міської 

територіальної 

громади  

 

4 280 000 

 

3 980 000 

 

6 500 000 

 

 

6 595 000 

 

 

 

6 565 000 

 

 

інші джерела 2 400 000 2 400 000    

 

 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 2 

до Програми «Турбота» Перечинської міської  

територіальної громади на 2022-2025 роки 

 

Перелік заходів і завдань Програми «Турбота» Перечинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки 

                                                                        (грн) 

№ 

п/п 
Перелік заходів Програми 

Виконавці (головні 

розпорядники коштів) 

Обсяги 

 фінансування 
Очікувані результати 

2022 рік 2023 рік 2024 2025  

1 2 3 4 5   6 

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

місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану. 

 Всього на виконання програми 
Перечинська міська 

рада 
2 955 000 2 825 000 2 890 000 2 850 000  

1 

Завдання 1 

Придбання будівельних 

матеріалів, металевих печей 

для обігріву приміщень, 

господарського інвентарю, 

ємностей та засобів 

загальногосподарського 

призначення  

Перечинська міська 

рада 
190 000 30 000 30 000 30 000 

Покращення умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб в тимчасових 

пунктах проживання, створення умов 

для розміщення територіальної 

оборони, підготовка території 

громади до оборони, облаштування 

укриттів (бомбосховищ) 

2 

Завдання 2 

Придбання паливно-

мастильних матеріалів, 

запчастин та ремонт 

автомобільного транспорту ( 

Перечинська міська 

рада 
60 000 50 000 60 000 60 000 

Забезпечення безперебійної роботи 

техніки та транспортних засобів 

3 

Завдання 3 

Придбання речового майна 

(рукавиці робочі, рукавиці 

резинові та інше) 

Перечинська міська 

рада 
30 000 30 000 30 000 30 000 

Захист  при виконанні аварійно-

рятувальних робіт 

4 

Завдання 4 

Придбання засобів насосного, 

електричного обладнання (в 

т.ч.генераторів), матеріальних 

Перечинська міська 

рада 
100 000 60 000 100 000 60 000 

Запобігання та вчасного реагування 

на надзвичайні ситуації та 

покращення умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або 
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засобів для відновлення 

інфраструктури, підтримання 

життєзабезпечення населення, 

засобів першої необхідності, 

майна соціального характеру, 

пожежної безпеки, проведення 

евакуаційних заходів 

евакуйованих осіб в тимчасових 

пунктах проживання 

 

5 

Завдання 5 

Придбання медичних виробів, 

медикаментів, розхідних 

матеріалів, засобів 

індивідуального захисту,миючі 

та дезінфікуючі засоби , засоби  

гігієни ,тощо 

Перечинська міська 

рада 
50 000 50 000 50 000 50 000 Надання медичної допомоги  

6 

Завдання 6 

Придбання та встановлення 

технічних засобів (гучномовці, 

системи оповіщення), 

Перечинська міська 

рада 
120 000 100 000 100 000 100 000 Оперативного оповіщення населення 

7 

Завдання 7 

Придбання прожекторів 

освітлення,  

кабелів, проводів 

електроживлення, ламп 

освітлення, та інших 

електричнх побутовх приладів, 

матеріалів та обладнання 

Перечинська міська 

рада 
100 000 120 000 100 000 100 00 

Забезпечення енергоживлення та 

освітлення  пунктів розміщення 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб,  укриттів, 

бомбосховищ  

8 

Завдання 8 

Придбання продовольчих 

товарів, послуги гарячого  

харчування   

Перечинська міська 

рада 
900 000 900 000 900 000 900 000 

Забезпечення харчування внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих 

осіб  в умовах воєнного стану  

9 

Завдання 9 

Оплата комунальних послуг (у 

тому числі відшкодування) в 

пунктах проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

Перечинська міська 

рада 
500 000 500 000 500 00 500 000 

Збезпечення життєдіяльності 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах воєнного 

стану  
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евакуйованих осіб   

10. 

Завдання 10 

Послуги пов’язані з 

перевезенням гуманітарної 

допомоги 

Перечинська міська 

рада 
175 000 200 000 230 000 230 000 

Забезпечення життєдіяльності 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах воєнного 

стану  

11. 

Завдання 11 

Інші послуги  (послуги 

перевезення  евакуйованих осіб, 

ритуальні послуги, послуги з 

ремонту та обслуговування 

техніки, транспорту, послуги 

інтернету, послуги зв’язку, 

перезарядка вогнегасників, 

ремонт споруд (укриття, 

бомбосховищ), утримання 

мереж зовнішнього освітлення, 

послуги з встановлення нових 

мереж освітлення в 

приміщеннях, укриттях, заходи 

з усунення аварій в житловому 

фонді та інші послуги, 

роботи,пов’язані з 

покращенням умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах 

воєнного стану  

Перечинська міська 

рада 
200 000 250 000 250 000 250 000 

Забезпечення життєдіяльності 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах воєнного 

стану 

12 

Завдання 12 

Облаштування місць 

проживання ВПО та 

евакуйованих осіб (поточний та 

капітальний ремонт, 

реконструкція майна) 

Перечинська міська 

рада 
500 000 500 000 500 000 500 000 

Покращення умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб 
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13. 

Завдання 13 

Послуги з приєднання 

електромережі та вузла обліку 

електричної енергіії. 

 

Перечинська міська 

рада 
30 000 35 000 40 000 40 000 

Покращення умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб. 

Облаштування найпростіших 

укриттів. 

 Всього на виконання програми 

Відділ освіти, 

культури, сім’ї, молоді 

та спорту 

Перечинської міської 

ради 

2 610 000 

 

 

2 755 000 

 

 

2 780 000 

 

 

2 790 000  

1. 

Завдання 1 

Придбання будівельних 

матеріалів, господарського 

інвентарю ,ємностей та засобів 

загальногосподарського 

призначення  

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

80 000 85 000 90 000 90 000 

 

Покращення умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб в тимчасових 

пунктах проживання ,облаштування 

укриттів (бомбосховищ) 

2. 

Завдання 2 

Придбання паливно-

мастильних матеріалів, 

запчастин та ремонт 

автомобільного транспорту ( 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

100 000 120 000 120 000 120 000 

Забезпечення безперебійної роботи 

техніки та транспортних засобів 

3. 

Завдання 3 

Придбання речового майна 

(рукавиці робочі, рукавиці 

резинові та інше) 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

2 000 20 000 20 000 20 000- 

 

Захист  при виконанні аварійно-

рятувальних робіт 

4. 

Завдання 4 

Придбання засобів насосного, 

електричного обладнання (в 

т.ч.генератори), матеріалів для 

ремонту водопровідних мереж 

та каналізаційного 

обладнання,матеріальних 

засобів, підтримання 

життєзабезпечення населення, 

засобів першої необхідності, 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

178 000 200 000 220 000 230 000 

 

1.Покращення умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб в тимчасових 

пунктах проживання.               

2.Запобігання та вчасне реагування на 

надзвичайні ситуації 
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майна соціального характеру, 

пожежної безпеки, проведення 

евакуаційних заходів 

5. 

Завдання 5 

Придбання засобів 

індивідуального захисту, 

миючих та дезінфікуючих 

засобів, засобів  гігієни, тощо 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

     50 000 60 000 60 000 60 000 

Надання медичної допомоги 

внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам в умовах 

воєнного стану 

6. 

Завдання 6 

Придбання прожекторів 

освітлення,  

кабелів, проводів 

електроживлення, ламп 

освітлення та інших 

електричних побутових 

приладів, матеріалів та 

обладнання 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

150 000 160 000 160 000 160 000 

Забезпечення енергоживлення та 

освітленням  тимчасових пунктів 

розміщення внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб  

7. 

Завдання 7 

Придбання продовольчих 

товарів, послуги гарячого  

харчування   

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

500 000 550 000 550 000 550 000 

Забезпечення харчуванням 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах воєнного 

стану в тимчасових пунктах 

проживання 

8. 

Завдання 8 

Оплата комунальних послуг (у 

тому числі відшкодування) в 

пунктах проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб   

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1000000 

Забезпечення життєдіяльності 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах воєнного 

стану  

9. 

Завдання 9 

Інші послуги  (послуги 

перевезення  евакуйованих осіб, 

ритуальні послуги, послуги з 

ремонту та обслуговування 

техніки, транспорту, послуги 

інтернету, послуги зв’язку, 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

50 000 60 000 60 000 60 000 

 

 

 

 

 

Забезпечення життєдіяльності 

внутрішньо переміщених та/або 
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перезарядка вогнегасників, 

ремонт споруд (укриття, 

бомбосховищ, послуги з 

підвозу питної води для потреб 

ВПО), послуги з викачки 

стічних вод, утримання мереж 

зовнішнього освітлення, 

послуги з встановлення нових 

мереж освітлення в 

приміщеннях, укриттях, заходи 

з усунення аварій в будівлях та 

інші послуги, роботи, пов’язані 

з покращенням умов 

проживання внутрішньо 

переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах 

воєнного стану 

евакуйованих осіб  в умовах воєнного 

стану  

10 

Облаштування місць 

проживання ВПО та 

евакуйованих осіб (поточний та 

капітальний ремонт, 

реконструкція майна) 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

500 000 500 000 500 000 500 000 

Покращення умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб 

 Всього на виконання програми 

Відділ охорони 

здоров'я, соціального 

захисту населення 

Перечинської міської 

ради 

815 000 

 

 

920 000 

 

 

925 000 

 

 

925 000  

1. 

Завдання 1 

Придбання будівельних 

матеріалів, господарського 

інвентарю, ємностей та засобів 

загальногосподарського 

призначення  

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

30 000 

 

 

 

30 000 

 

 

 

 

30 000 

 

 

 

30 000 

Покращення умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб в тимчасових 

пунктах проживання, створення умов 

для розміщення територіальної 

оборони 
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2. 

Завдання 2 

Придбання паливно-

мастильних матеріалів, 

запчастин та ремонт 

автомобільного транспорту ( 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

10 000 

 

 

15 000 

 

 

20 000 

 

 

20 000 
Забезпечення безперебійної роботи 

техніки та транспортних засобів 

3. 

Завдання 3 

Придбання засобів насосного, 

електричного обладнання (в 

т.ч.генератори), матеріальних 

засобів, підтримання 

життєзабезпечення населення, 

засоби першої необхідності, 

майно соціального характеру, 

пожежної безпеки, проведення 

евакуаційних заходів 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

100 000 100 000 100 000 100 000 
Запобігання та вчасного реагування 

на надзвичайні ситуації  

4. 

Завдання 4 

Придбання медичних виробів, 

медикаментів, розхідних 

матеріалів, засобів 

індивідуального захисту, 

миючих та дезінфікуючих 

засобів, засобів  гігієни, тощо 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

50 000 50 000 50 000 50 000 

Надання медичної допомоги 

внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам в умовах 

воєнного стану 

5. 

Завдання 5 

Придбання прожекторів 

освітлення,  

кабелів, проводів 

електроживлення, ламп 

освітлення, та інших 

електричних побутових 

приладів, матеріалів та 

обладнання 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

5 000 5 000 5 000 5 000 

Забезпечення харчуванням 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах воєнного 

стану в тимчасових пунктах 

проживання 

6. 

Завдання 6 

Оплата комунальних послуг (у 

тому числі відшкодування) в 

пунктах проживання 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

200 000 200 000 200 000 200 000 

Забезпечення життєдіяльності 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах воєнного 

стану  
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внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб   

7. 

Завдання 7 

Інші послуги  (послуги 

перевезення евакуйованих осіб, 

ритуальні послуги, послуги з 

ремонту та обслуговування 

техніки, транспорту, послуги 

інтернету, послуги зв’язку, 

перезарядка вогнегасників, 

ремонт споруд (укриття, 

бомбосховищ), утримання 

мереж зовнішнього освітлення, 

послуги з встановлення нових 

мереж освітлення в 

приміщеннях, укриттях, заходи 

з усунення аварій в будівлях та 

інші послуги, роботи, пов’язані 

з покращенням умов 

проживання внутрішньо 

переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах 

воєнного стану 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

20 000 20 000 20 000 20 000 

Забезпечення життєдіяльності 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах воєнного 

стану  

8. 

Облаштування місць 

проживання ВПО та 

евакуйованих осіб (поточний та 

капітальний ремонт, 

реконструкція майна) 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

500 000 500 000 500 000 500 000 

Покращення умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб 

УСЬОГО ПО ПРОГРАМІ  6 380 000 6 500 000 6 595 000 6 565 000   

 

 

            Секретар міської ради                                                                                                                   Галина ГАЄВСЬКА



 

97 

 

Додаток 9 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 16 березня 2023 року № ____ 

 

Програма соціально-економічного розвитку  

Перечинської міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки 

 

1. Паспорт Програми 
1. Ініціатор розроблення Програми Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області  

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний виконавець) 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) Програми Перечинська міська рада Закарпатської 

області, суб'єкти господарювання (за згодою) 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми  

(для комплексних програм) 

Місцеві бюджети; державний бюджет; кошти 

МТД; інші джерела, незаборонені 

законодавством 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 
Всього, 

тис. грн 

у тому числі, за роками, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

Всього, у тому числі: 
383309, 

006 

12006,

802 

44394,

756 

129339

,67 

93331,

107 

104236

,671 

8.1. Кошти бюджету Перечинської міської  

територіальної громади 
      

8.2. Кошти інших джерел       

60-

70 

 

      

 

2. Загальні положення 

Назва: «Програма соціально-економічного розвитку Перечинської 

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

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

самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання громад», закону 

України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», постанова Кабінету Міністрів 

України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку та складання проектів 

Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами),  та від 

29.07.2020 №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2021-2023 роки», наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 

березня 2016 року N 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-
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економічного розвитку об'єднаної територіальної громади», Державна 

стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року, Стратегія розвитку 

Закарпатської області на період до 2027 року, Стратегія розвитку 

Перечинської ТГ на період до 2025 року, а також нормативні акти з питань 

економічної та регіональної політики. 

Дана Програма розроблена на виконання повноважень Перечинської 

міської ради у сфері соціально-економічного розвитку Перечинської міської 

територіальної громади. 

 

3. Мета Програми 

 

Сформувати пріоритетні напрями розвитку Перечинської міської 

територіальної громади в соціально-економічній сфері на 2021-2025 роки 

шляхом визначення основних заходів, які заплановано реалізувати для 

покращення умов проживання жителів на території громади, а також для 

підвищення спроможності громади, її динамічного та збалансованого 

розвитку, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної 

привабливості. 
 

4. Завдання Програми 

 

1. Забезпечення доступу населення до питної води, мережі 

водовідведення та очищення каналізаційних стоків. 

2. Розвиток людського потенціалу. 

3. Розвиток інфраструктури закладів освіти, охорони здоровя’я, культури, 

туризму та соціального захисту. 

4. Розвиток сфери житлово-комунального господарства, транспортного 

сполучення та покращення благоустрою населених пунктів громади. 

5. Захист навколишнього середовища, в тому числі впровадження заходів 

щодо поводження з твердими побутовими та промисловими відходами 

на території громади 

6. Забезпечення доступності маломобільних груп населення та осіб з 

обмеженими фізичними можливостями до закладів всіх форм 

господарювання територіальної громади. 

7. Сприяння підвищенню енергоефективності та енергозбереження 

будівель комунальної власності громади. 

 

5.Основні заходи по реалізації Програми 

 

1.1. Будівництво нових та реконструкція, капітальний ремонт, поточний 

ремонт діючих мереж централізованого водопостачання та 

водовідведення (стічна та дощова каналізація). 

1.2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та поточний ремонт 

очисних споруд. 
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2.1.  Створення умов для діяльності громадських організацій, спортивних  

клубів та федерацій, колективів художньої самодіяльності. 

2.2.   Покращення якості соціальних послуг. 

3.1.  Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та поточний ремонт 

закладів освіти, охорони здоровя’я, культури, туризму та соціального 

захисту. 

3.2.  Оновлення (придбання) матеріально-технічної бази закладів освіти,    

охорони здоровя’я, культури, туризму та соціального захисту. 

3.3.  Забезпечення участі в заходах щрдр підвищення рівня кваліфікації 

цільових груп бюджетної сфери 

3.4.    Впровадження інструменту міжмуніципального співробітництва в 

сфері освіти, охорони здоровя’я, культури, туризму та соціального 

захисту. 

 

4.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт 

доріг та вулиць комунальної форми власності. 

4.2. Реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт житлового 

фонду міської територіальної громади. 

4.3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт 

мереж вуличного освітлення 

4.4. Благоустрій прибудинкових територій у громаді. 

4.5. Покращення матеріально-фінансового забезпечення комунальних 

підприємств. 

4.6. Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 

4.7. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт 

автобусних зупинок. 

 

5.1. Впровадження інструменту міжмуніципального співробітництва в 

сфері поводження з твердими побутовими та промисловими 

відходами. 

5.2. Будівництво майданчиків для роздільного збору твердих побутових 

відходів. 

5.3. Придбання спецтехніки та спец обладнання в сфері поводження з 

твердими побутовими відходами. 

5.4. Очищення та поглиблення потічків. 

5.5. Укріплення берегів потічків. 

5.6. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ. 

5.7. Регулювання русел потічків у населених пунктах територіальної 

громади. 
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6.1. Облаштування пандусами будівель та споруд всіх форм власності у 

громаді. 

6.2. Придбання спеціалізованого транспорту для перевезень мало 

мобільних груп населення та осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. 

 

7.1. Проведення енергоаудиту всіх будівель та споруд бюджетної сфери 

територіальної громади.  

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених міським бюджетом та інших джерел, 

незаборонених чинним законодавством 
 

№

п/п 
Назва 

2021 

тис.грн. 

2022 

тис.грн. 

2023 

тис.грн. 

2024 

тис.грн. 

2025 

тис.грн. 

Всього 

тис.грн. 

1

1 

Співфінансування 

інвестиційного 

проєкту «Culture 

spaces 4 event 

tourism» 

Програми 

транскордонного 

співробітництва 

HUSKROUA 

250,0 188,4 - - - 438,4 

2

2 

Співфінансування 

інвестиційного 

проєкту Culture 

connects us 

Програми 

транскордонного 

співробітництва 

HUSKROUA 

100,0 72,8 - - - 172,8 

3

3 

Співфінансування 

інвестиційного 

проєкту 

Revitalizing sacral 

historical heritage 

Програми 

транскордонного 

співробітництва 

HUSKROUA 

250,0 178,8 - - - 428,8 

4

4 

Співфінансування 

проєкту 

«Сакральна 

спадщина 

Перечинської 

громади» 

1260,0 - - - - 1260,0 
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5

5 

Співфінансування 

проєкту 

«Покращення 

соціально-

побутових умов 

проживання 

жителів 

вул.Толстого в 

м.Перечин» 

1089,0 - - - - 1089,0 

6

6 

Проведення 

культурного 

форуму в рамках 

реалізації проєкту 

«ЕТНОТУР: 

пізнай культуру 

транскордонних 

регіонів Польщі 

та України» 

(Програма ТКС 

ПБУ 2014-2020) 

156,8 - - - - 156,8 

7

7 

Будівництво 

оглядового 

майданчика в 

м.Перечин  

- - 800,546 - - 800,546 

8

8 

Капітальний 

ремонт ділянки 

вул.І.Франка (від 

вул.Ужгородської 

до хреста(Хресна 

дорога) в 

м.Перечин)  

- - 6577,627 - - 6577,627 

9

9 

Будівництво 

водогону по 

вул.Толстого, 

м.Перечин  

       - 800,0 1056,38 - - 1856,38 

1

10 

Капітальний 

ремонт 

приміщень 

адмінбудівлі 

Сімерківської 

сільської ради 

с.Сімерки 

вул.Центральна, 

125. Коригування  

403,333 - - - - 403,333 

1

11 

Капітальний 

ремонт 

пл.Незалежності в 

м.Перечин, 

Закарпатської 

області 

1890,399 1542,713 - - - 3433,112 

1

12 

Реконструкція 

тротуару вздовж 
100,0 300,0 354,908 - - 754,908 
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вул.Ужанська 

(Червоноармійськ

а) км 0+468 – км 

1+242,5 м.Перечи, 

Закарпатська 

область  

1

13 

Реконструкція 

тротуару вздовж 

вул.Ужанська 

(Червоноармійськ

а) км 0+000 – км 

0+449 м.Перечи, 

Закарпатська 

область  

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

1

14 

Капітальний 

ремонт будівлі 

клубу «Яслище» 

(другий поверх) в 

м.Перечин по вул. 

Суворова,8  

- - 445,155 - - 445,155 

1

15 

Будівництво 

автобусної 

зупинки в 

мікрорайоні 

«Яслище» в 

м.Перечин  

- - 179,026 - - 179,026 

1

16 

Капітальний 

ремонт вулиці 

Маяковського в 

м.Перечин  

- - 2500,00 2500,00 - 5000,00 

1

17 

Реконструкція 

дитячого 

фізкультурно-

оздоровчого 

майданчика в 

с.Сімер, 

Перечинського 

району, 

Закарпатської 

області  

- - 469,8 - - 469,800 

1

18 

Капітальний 

ремонт даху 

будівлі №1 

пл.Незалежності, 

м.Перечин  

100,0 400,0 497,609 - - 997,609 

2

19 

Капітальний 

ремонт даху 

будинку культури 

по вул.Миру, 54 в 

с.Зарічово, 

Перечинського 

району, 

- - 1106,766 - - 1106,766 
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Закарпатської 

області  

2

20 

Капітальний 

ремонт вулиці 

Горького в 

с.Зарічово  

- 604,532 1000,00 - - 1604,532 

2

21 

Капітальний 

ремонт дороги 

Сімер-Сімерки км 

0+000 – 7+800  

1000,0 11000,0 15936,682 - - 27936,682 

2

22 

Капітальний 

ремонт будинку 

культури по 

заходах 

енергозбереження 

по вул.Миру, 54 в 

с.Зарічово, 

Перечинського 

району, 

Закарпатської 

області  

- - 3420,066 - - 3420,066 

2

23 

Капітальний 

ремонт ділянки 

дороги 

вул.І.Бабича від 

буд.50 – 

Лавандова гора – 

вул.Гуменська в 

м.Перечин  

200,0 749,905 1000,0 - - 1949,905 

2

24 

Капітальний 

ремонт 

вул.Суворова в 

с.Зарічово 

Перечинського 

району 

Закарпатської 

області  

200,0 600,0 1045,005 - - 1845,005 

2

25 

Капітальний 

ремонт вулиць 

Підгірянки, 

Бокшая, 

Монастирська в 

с.Зарічово 

Перечинського 

району  

500,0 3000,0 3352,171 - - 6852,171 

2

26 

Капітальний 

ремонт елементів 

благоустрою 

території КЗ 

«Краєзнавчий 

музей міста 

- 1154,767 - - - 1154,767 
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Перечин» по 

вул.Ужанська, 7 в 

м.Перечин 

Закарпатської 

області  

2

27 

Будівництво 

спортивного 

майданчика по 

вул.Центральна, 

125 с.Сімерки 

(проектні роботи) 

54,1 - - - - 54,1 

3

28 

Відновлення 

дитячого 

фізкультурно-

оздоровчого 

майданчика по 

вул.М.Підгірянки,

10 в м.Перечин 

468,950 - - - - 468,950 

3

29  

Будівництво 

спортивного 

майданчика зі 

штучним 

покриттям по 

вулиці 

М.Підгірянки, 10 

в м.Перечин 

1603,124 - - - - 1603,124 

3

30 

Капітальний 

ремонт даху 

Сімерської 

гімназії 

Перечинської 

міської ради 

Закарпатської 

області по 

вул.Карпатська, 

79 в с.Сімер 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області (в 

т.ч.проектні 

роботи) 

1529,0 1348,737 - - - 2877,737 

3

31 

Капітальний 

ремонт по заміні 

віконних та 

дверних 

конструкцій Філії 

початкова школа 

Зарічівської 

гімназії 

Перечинської 

міської ради 

- 1519,053 - - - 1519,053 



 

105 

 

Закарпатської 

області по 

вул.Шевченка, 4 

А в с.Зарічово 

Ужгородського 

району (в т.ч. 

проектні роботи) 

3

32 

Виготовлення та 

експертиза  

робочого проекту 

на «Капітальний 

ремонт системи 

опалення будівлі 

будинку культури 

і дозвілля по вул. 

Ужгородська,20 в 

м.Перечин 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області» 

20,181 - - - - 20,181 

3

33 

Виготовлення та 

експертиза  

робочого проекту 

на "Влаштування  

автоматичної 

пожежної 

сигналізації в 

будівлі будинку 

культури і 

дозвілля  по 

вул.Ужгородська,

20 в м.Перечин 

Ужгородського 

району" 

36,06 - - - - 36,06 

3

34 

Виготовлення та 

експертиза  

робочого проєкту 

на «Капітальний 

ремонт 

електрощитового 

обладнання в 

будівлі будинку 

культури і 

дозвілля по вул. 

Ужгородська,20 в 

м.Перечин 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області» 

9,095 - - - - 9,095 
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3

35 

Капітальний 

ремонт будівлі 

Перечинської 

ЦРЛ (заміна вікон 

та дверей) в м. 

Перечин 

686,76 340,546 - - - 1027,306 

3

36 

капітальний 

ремонт даху в 

адмінбудинку 

Переч. м/р. в 

м.Перечин, 

пл.Народна,16  

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

3

37 

Капітальний 

ремонт 

(встановлення 

системи 

опалення)  в 

адмінбудівлі в 

с.Сімерки, 

вул.Центральна,1

25 

- - 783,00 - - 783,0 

4

38 

Капітальний 

ремонт будівлі 

Перечинської 

міської ради в 

с.Зарічево, 

вул.Миру, 52 

(проектні роботи - 

виготовлення та 

експертиза ПКД ) 

- 49,0 - - - 49,0 

4

39 

Засоби насосного, 

електричного 

обладнання, 

забезпечення 

аварійно-

рятувальних 

робіт, 

матеріальних 

засобів для 

відновлення 

інфраструктури, 

підтримання 

життєзабезпеченн

я населення; 

засоби першої 

необхідності, 

майно 

соціального 

характеру, 

пожежної 

безпеки, 

проведення 

- 200,0 50,0 - - 250,0 
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евакуаційних 

заходів, тощо 

3110 

4

40 

Забезпечення 

функціонування 

підприємств, 

установ та 

організацій, що 

виробляють, 

виконують та/або 

надають житлово-

комунальні 

послуги 

- 903,916 - - - 903,916 

41 
Придбання 

сміттєвоза 
- 3000,0 - - - 3000,0 

4

42 

Будівництво  

каналізації по 

вул.Духновича в 

м.Перечин 

(проектні роботи - 

виготовлення та 

експертизу ПКД) 

- 49,0 - - - 49,0 

4

43 

Будівництво  

спортивного 

майданчика в 

с.Ворочево, 

вул.Центральна 

(проектні роботи - 

виготовлення та 

експертизу ПКД) 

- 49,0 - - - 49,0 

4

44 

Виготовлення 

містобудівної 

документації 

- 20,0 - - - 20,0 

4

45 

Будівництво 

спортивного 

майданчика зі 

штучним 

покриттям по 

вулиці с. 

Підгірянки, 10 в 

м.Перечин (в.т.ч. 

технагляд - 1 000 

грн за рахунок 

коштів МБ) 

- 64,525 - - - 64,525 

4

46 

Проведення 

експертної 

грошової оцінки 

земельної 

ділянки, що 

підлягає продажу 

за рахунок авансу, 

внесеного 

- 19,894 - - - 19,894 
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покупцем 

земельної ділянки 

2281 

47 
придбання 

автотранспорту  
- 2000,0 - - - 2000,0 

48 

придбання ТМЦ 

капітального 

характеру  

- 800,0 - - - 800,0 

 49 
Придбання 

модулю 
- 12,6 - - - 12,6 

5

50 

Капітальний 

ремонт 

спортивного залу 

філії опорного 

закладу 

Початкова школа 

Перечинського 

ліцею 

Перечинської 

міської ради 

Закарпатської 

області по 

вул.Ужанська, 9 в 

м.Перечин 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області 

- 122, 411 1400,00 - - 1522,411 

5

51 

Придбання 

біотуалетів для 

бомбосховищ 

- 40,0 - - - 40,0 

5

52 

Придбання 

інвентарю та 

обладнання 

(піаніно, 

масажного столу, 

інтерактивної 

дошки, 

тренажеру) 

- 122,820 - - - 
122,820 

 

53 

капітальний 

ремонт будівлі 

стоматологічного 

відділення 

Перечинської 

лікарні в 

м.Перечин, 

вул.Ужанська, 8, 

Коригування 

- - 2155,53 - - 2155,53 

54 

Проектні роботи 

по Реконструкції 

корпусу 

поліклініки під 

- - 170,0 - - 170,0 
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амбулаторію 

загальної 

практики сімейної 

медицини за 

адресою 

м.Перечин 

вул.Ужанська, 8 

55 

Реконструкції 

корпусу 

поліклініки під 

амбулаторію 

загальної 

практики сімейної 

медициниза 

адресою 

м.Перечин 

вул.Ужанська, 8 

- - 6000,00 6000,00 - 12000,00 

56 

Реконструкція 

господарського 

корпусу під 

дитяче відділення 

КНП 

"Перечинська 

лікарня" 

Перечинської 

міської ради за 

адресою 

м.Перечин 

вул.Ужанська, 8 

- 2685,398 5964,00 - - 8649,398 

57 

Проектні роботи 

по реконструкції 

гінекологічного 

відділення під під 

терапевтичне 

відділення КНП 

"Перечинська 

лікарня" 

Перечинської 

міської ради за 

адресою 

м.Перечин 

вул.Ужанська, 8  

- - 106,00 - - 106,00 

58 

Реконструкція 

гінекологічного 

відділення під під 

терапевтичне 

відділення КНП 

"Перечинська 

лікарня" 

Перечинської 

міської ради за 

адресою 

- - 7000,00 5000,00 3036,671 15036,671 
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м.Перечин 

вул.Ужанська, 8 

5

59 

Капітальний 

ремонт системи 

опалення та 

часткова заміна 

вікон 

терапевтичного 

корпусу КНП 

«Перечинська 

лікарня» 

Перечинської 

міської ради в 

м.Перечин, 

вул.Садова, 59» 

- 4000,0 3348,224 - - 7348,224 

60 

Співфінансування 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації по 

будівництву 

сміттєсортувально

го заводу на 

території 

Полянської 

сільської ради 

- 55,180 - - - 55,180 

61 

Влаштування 

автоматичної 

пожежної 

сигналізації, 

пожежне 

спостереження, 

система 

керування 

евакуюванням 

людей, 

переговорний 

комплекс у 

будівлі культури і 

дозвілля по 

вул.Ужгородська, 

20 в м.Перечин, 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області 

- - 1243,347 - - 1243,347 

62 

Аварійно-

відновлювальні 

роботи 

(капітальний 

ремонт) вулиці 

- 5032,00 405,508 - - 5437,508 
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Толстого в 

м.Перечин 

63 

Капітальний 

ремонт будівлі 

Перечинської 

міської ради за 

адресою: 

м.Перечин, 

вул.Ужгородська, 

91 

- 1050,725 573,00 - - 1623,725 

64 

Капітальний 

ремонт по заміні 

віконних 

конструкцій на 

енергозберігаючі 

Сімерської 

гімназії 

Перечинської 

міської ради 

Закарпатської 

області за 

адресою: 

вул.Карпатська, 

79, с.Сімер, 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області 

- - - 1531,107 - 1531,107 

65 

Реконструкція 

котельні КНП 

«Перечинська 

лікарня» 

- - - 2500,00 2500,00 5000,00 

66 

Капітальний 

ремонт даху 

Зарічівської 

гімназії за 

адресою 

с.Зарічово, 

вул.Шевченка, 4А 

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

67 

Капітальний 

ремонт даху ДНЗ 

«Теремок» в 

м.Перечин 

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

68 

Капітальний 

ремонт ДЮСШ в 

м.Перечин, в т. ч. 

проектні роботи 

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

69 

Будівництво 

котельні 

Зарічівської 

гімназії 

- - - 1500,00 1500,00 3000,00 
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70 

Будівництво 

спортивного 

майданчика у 

с.Сімерки 

- - 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

71 

Будівництво 

спортивного 

майданчика у 

с.Ворочово 

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

72 

Капітальний 

ремонт 

вул.М.Підгірянки 

в м.Перечин 

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

73 

Капітальний 

ремонт будівлі 

колишнього 

музею 

М.Підгірянки в 

с.Зарічово (в 

т.ч.РП та 

експертиза, АН, 

ТН) 

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

74 

Будівництво 

каналізаційної 

мережі вулиць 

Духновича та 

Шевченка в 

м.Перечин 

- - 2000,00 2000,00 3000,00 7000,00 

75 

Капітальний 

ремонт вулиці 

Духновича в 

м.Перечин 

- - 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

76 

Реконструкція 

системи 

централізованого 

водопостачання в 

м.Перечин 

- - 5000,00 5000,00 10000,00 20 000,00 

77 

Капітальний 

ремонт 

вул.Ворочівська, 

с.Ворочово 

- - - - 1000,00 1000,00 

78 

Капітальний 

ремонт 

вул.Патріотів, 

с.Ворочово 

- - 300,00 300,00 200,00 800,00 

79 

Капітальний 

ремонт 

вул.Підгірна, 

с.Ворочово 

- - 500,00 500,00 500,00 1500,00 

80 

Виготовлення 

ПКД 

«Реконструкція 

каналізаційно-

- - 2200,00 - - 2200,00 
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очисних споруд» 

м.Перечин 

81 

Реконструкція 

каналізаційно-

очисних споруд в 

м.Перечин 

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

82 

Капітальний 

ремонт по заміні 

віконних 

конструкцій  ЗДО 

«Теремок» (в т.ч. 

проектні роботи) 

- - 50,0 - - 50.0 

83 

Капітальний 

ремонт даху Філії 

початкова школа 

Зарічівської 

гімназії 

Перечинської 

міської ради 

Закарпатської 

області по 

вул.Шевченка,4А 

в с.Зарічово 

Ужгородського 

району (в т.ч. 

проектні роботи) 

- - 50,0 - - 50.0 

84 

Капітальний 

ремонт дитячої 

бібліотеки за 

адресою 

м.Перечин,вул.Че

рвоноармійська,2 

(в т.ч. проектні 

роботи) 

- - 1000,00 - - 1000,00 

85 

Капітальний 

ремонт будівлі 

клубу "Яслище" 

(другий поверх) в 

м.Перечин по 

вул.Суворова,8 (в 

т.ч.АН,ТН, 

коригування) 

- - 300,00 - - 300,00 

86 

Капітальний 

ремонт будівлі  

ФАПу для 

тимчасового 

розміщення 

внутрішньо 

переміщених осіб 

в с.Ворочево, 

№228 А  

- - 300,00 - - 300,00 
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Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області" (в 

т.ч.ТН,АН та інші 

видатки) 

87 

Розроблення 

детального плану 

території 

земельної ділянки 

яка розміщена в 

м. Перечин, 

продовження 

вулиці Садова, 

для будівництва і 

обслуговування 

житлових 

будинків, 

господарських 

будівель та 

споруд та 

топогеодезичні 

роботи 

- - 167,0 - - 167,0 

88 

Розроблення 

детального плану 

території 

земельної ділянки 

яка розташована в 

м. Перечин по 

вулиці 

Б.Хмельницького

для будівництва 

та обслуговування 

житлових 

будинків, 

господарських 

будівель та 

споруд 

- - 120,0 - - 120,0 

89 

Будівництво 

частини дороги по 

вул. Богдана 

Хмельницького з 

влаштуванням 

паркувальних 

місць, інженерних 

мереж та 

благоустрою 

території, в тому 

числі проектні 

роботи 

- - 15000,0 - - 15000,0 

 
 

ВСЬОГО: 
12006,802 44394,756 129339,67 93331,107 104236,671 383309,006 
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7. Очікувані результати 

 

Розв’язання економічних, соціальних та  екологічних проблем 

територіальної громади. Залучення інвестицій в економіку ТГ для створення 

нових виробництв і додаткових робочих місць. Покращення функціонування 

житлово-комунальної інфраструктури та поліпшення надання житлово-

комунальних послуг. Координація зусиль міської ради і виконкому, депутатів 

міської ради і виконавчого апарату, керівників комунальних підприємств і 

установ у вирішенні першочергових завдань та покращення співпраці з 

громадськістю, мешканцями ТГ у розвитку об’єднаної територіальної 

громади. 

 

8. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Організацію та контроль за виконанням програми здійснює постійна 

комісія з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (голова Кравець В.В.). 

 

Секретар міської 
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Додаток 10 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 16 березня 2023 року № ____ 

 

ПРОГРАМА 

розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської 

міської територіальної громади, а також зміцнення матеріально-

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

ДСНС України у Закарпатській області 

на 2021 – 2023 роки 

 

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту 

Перечинської міської територіальної громади, а також зміцнення 

матеріально-технічної бази 7 ДПРЧ (м. Перечин) 1 ДПРЗ Головного 

управління ДСНС України у Закарпатській області на 2021 – 2023 роки (далі 

– Програма) розроблена на основі реалізації завдань, визначених Законом 

України від 7 червня 2012 року № 4909-VІ «Про загальнодержавну цільову 

програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру», Кодексом цивільного захисту 

України, та на виконання розпорядження обласної державної адміністрації № 

320 від 23.06.2020 року Про «Програму забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2021-2023 роки 

схваленою Закарпатською обласною радою, дванадцята сесія сьомого 

скликання №1831 від 01 жовтня 2020 року.  

Основним принципом Програми є дотримання загальнодержавних 

інтересів, що досягаються шляхом формування системи взаємоузгоджених 

заходів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на 

загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, спрямованих на 

розв’язання проблеми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і пожеж, їх 

попередження, охорону життя і здоров’я людей. 

 

1. Загальні положення Програми 

Розробці цієї Програми передував аналіз таких напрямів: розвитку 

цивільного захисту, пожежної безпеки, запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації, аварійно-рятувального обслуговування, який 

здійснювався через вивчення стану справ на території Перечинської міської 

об’єднаної територіальної громади та виявлення проблем. 

На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та 

недоліки, які можуть бути вирішені за участі органів державної влади і 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 
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власності, виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів та 

фінансових можливостей. 

Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами 

реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем 

деталізації, який вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів 

розвитку і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних, 

організаційно-господарських та інших умов розвитку системи цивільного 

захисту, забезпечення пожежної безпеки, запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації. 

Паспорт Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту 

Перечинської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 1 до 

Програми). 

 

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

Актуальність проблеми забезпечення техногенної та природної 

безпеки населення і територій зумовлена тенденцією зростання кількості 

пожеж, які наносять шкоду населенню і територіям, збитки господарському 

комплексу. 

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил 

цивільного захисту на даний час не відповідає сучасним вимогам. З 4 

одиниць техніки, якою оснащено підрозділ 7 ДПРЧ (м. Перечин) 1 ДПРЗ 

Головного управління ДСНС України у Закарпатській області в районі, 2 

експлуатуються понад 30 років, 1 експлуатується понад 14 років та 1 

експлуатується 4 роки. Наявність сучасних видів техніки та засобів 

оперативного реагування становить 25 відсотків. 

Стан протипожежного водопостачання у населених пунктах потребує 

покращення. Від необхідної кількості та справності джерел протипожежного 

водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші 

надзвичайні ситуації і події, можливість уникнути людських жертв і значних 

матеріальних збитків. Відсутність справних джерел протипожежного 

водопостачання призводить до того, що понад 45 відсотків пожеж 

ліквідовується із залученням додаткових сил та засобів, а це збільшує 

масштаб пожежі, час та фінансові витрати на її ліквідацію. 

Протягом 2020 року Перечинською міською об’єднаною 

територіальною громадою на капітальне будівництво та модернізацію 

пожежно-рятувальної служби, кошти не виділялися. 

Зазначені проблеми вимагають необхідності формування інших 

підходів до заходів протидії аваріям, катастрофам, негативним природним 

умовам на рівні комплексного підходу до наявних форм і методів 

забезпечення безпеки населення і територій, техногенним та природним 

надзвичайним ситуаціям. 
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Враховуючи, що кожна із вищерозглянутих проблем вимагає 

необхідного рівня координації дій та концентрації ресурсів, вирішення 

завдань щодо зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій 

може бути досягнуто завдяки ресурсному забезпеченню Програми розвитку 

та удосконалення цивільного захисту Перечинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 – 2023 роки (додаток 2 до Програми). 

 

3. Мета Програми 

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення 

рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких 

ситуацій. 

 

4. Шляхи і засоби вирішення проблем, строки 

та етапи виконання Програми 

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами: 

1) запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних 

ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним 

техногенним та екологічним станом; 

2) підвищення ефективності оперативного та комплексного 

реагування на надзвичайні ситуації; 

3) створення ефективної багаторівневої системи управління 

діяльністю суб’єктів господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки; 

4) приведення протипожежного стану об’єктів у відповідність до 

вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної 

безпеки; 

5) здійснення заходів із забезпечення пожежної безпеки, у тому числі 

на об’єктах з масовим перебуванням людей, потенційно-небезпечних 

об’єктах, поліпшення стану протипожежного водопостачання та під’їзних 

шляхів; 

6) зниження ризику виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з 

пожежами, зменшення впливу небезпечних факторів пожеж на навколишнє 

природне середовище; 

7) зменшення кількості пожеж, загиблих і травмованих людей, 

економічних втрат та матеріальних збитків; 

Виконання Програми здійснюється протягом трьох років. 

 

5. Завдання та результативні показники Програми 

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до 

Програми. 
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Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити 

населення і територію Перечинської міської об’єднаної територіальної 

громади, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити 

рівень готовності пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних служб до 

дій за призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій та пожеж, 

покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити 

аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захищати навколишнє 

природне середовище та локалізовувати зони впливу шкідливих і 

небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф. 

У результаті підвищення фахового рівня рятувальників та посадових 

осіб об’єктів, поліпшення організації аварійно-рятувальних робіт та 

технічного до оснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку 

матеріальної бази забезпечуватиметься повний обсяг заходів із реагування і 

попередження надзвичайних ситуацій та подій на території Перечинської 

міської об’єднаної територіальної громади, оповіщення людей, зниження 

нещасних випадків та створенню безпечних умов для відпочинку громадян. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                  Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 1 

До Програми 

 

ПАСПОРТ 

розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської 

міської територіальної громади, а також зміцнення матеріально-

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

ДСНС України у Закарпатській області 

на 2021 – 2023 роки 

 

Найменування 

Програми 

ПАСПОРТ розвитку та удосконалення цивільного 
захисту Перечинської міської територіальної громади, 

а також зміцнення матеріально-технічної бази 7 ДПРЧ 
(м. Перечин) 1 ДПРЗ Головного управління ДСНС 
України у Закарпатській області 

на 2021 – 2023 роки 

 

Підстава для 

розроблення 

Програми 

Закон України від 7 червня 2012 року № 4909-VІ «Про 

Загальнодержавну цільову програму захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру», розпорядження обласної 

державної адміністрації №320 від 23.06.2020 року Про 

«Програму забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки на території Закарпатської області на 2021-

2023 роки  

Ініціатори 

розроблення 

Програми 

1 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у 

Закарпатській області, Перечинська міська  

територіальна громада 

Розробник Програми 1 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у 

Закарпатській області 

Відповідальний 

виконавець Програми 

Перечинська міська територіальна громада, 

 1 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у 

Закарпатській області 

Виконавці Програми Структурні підрозділи Перечинської міської  

територіальної громади 

Строки реалізації 

Програми 

Протягом трьох років (2021 – 2023 роки) 

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Перечинської міської територіальної 

громади, спільно із обласним та районним 

бюджетом. 
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Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми 

3300,0 тис. гривень 

У тому числі 

бюджетних коштів: 
3300,0 тис. гривень 

Основні джерела 

фінансування 

Програми 

Обласний, районний та місцевий бюджет. 

 

 

Секретар міської ради                                                   Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 2 

до Програми 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

для виконання Програми 

Роки виконання 

Всього витрат на 

виконання 

Програми, 

тис. гривень 

2021 2022 2023 2021 – 2023 роки 

1 2 3 4 5 

Обсяг ресурсів всього, у 

тому числі: 
410,0 1380,0 1510,0 3300,0 

Перечинської міської 

територіальної громади 
410.0 1380,0 1510,0 3300,0 

 

Секретар міської ради                                                     Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток до Програми 3 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

 

№ 

з/

п 

Найменуван-

ня напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. гривень 

Очікуваний 

результат 

всього, 

тис. 

гривень: 

у тому 

числі за роками, 

тис. гривень 

 

в
сь

о
го

: за роками 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

 

1. 

Організацій-

не 

забезпечення 

пожежної 

безпеки 

1.1.Створення 

підрозділу місцевої 

пожежної охорони. 
1 

- 1 
- 

Перечинська 

міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Місцевий 

бюджет 

630,0 - 630,0 - 

 

1.2.Придбання 

пожежного 

автомобіля 
1 

- - 
1 

Перечинська 

міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Місцевий 

бюджет 

360,0 - - 360,0 
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  1.3.Забезпечення 

майном і 

спорядженням для 

виконання завдань із 

гасіння пожеж та 

рятування людей 

(спеціальний одяг та 

спорядження 

пожежного, засобів 

зв’язку, засобів 

індивідуального 

захисту, речового 

майна) 

1 
  

1 

Перечинська 

міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

Місцевий 

бюджет 

340,0 - - 340,0 

 

2. Забезпечення 

розвитку 

матеріально-

технічної 

бази 7 ДПРЧ 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС 

України у 

Закарпат-

ській області 

2.1.Закупівля 

автомобільних 

запчастин для 

пожежно-рятувальної 

техніки  

3 1 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України 

у Закарпат-

ській області 

Місцевий 

бюджет 

75,0 25,0 25,0 25,0 

 

2.2. Закупівля 

паливно-

мастильнихматеріалів 
3 1 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України 

у Закарпат-

ській області 

Місцевий 

бюджет 
180,0 60,0 60,0 60,0 

 

2.3.Закупівля костюм 

(літній/зимовий) 

повсякденний 

робочий 

2 - 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України 

у Закарпат-

ській області 

Місцевий 

бюджет 
260,0 - 100,0 160,0 

 

2.4.Закупівля 

спеціального 

бойового одягу 

пожежного 

2 - 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України 

у Закарпат-

ській області 

Місцевий 

бюджет 
80,0 - 40,0 40,0 
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  2.5Закупівля засобів 

малої механізації 
3 1 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України 

у Закарпат-

ській області 

Місцевий 

бюджет 
180,0 60,0 60,0 60,0 

 

2.6.Закупівля 

пожежних рукавів 

різного діаметру 
3 1 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України 

у Закарпат-

ській області 

Місцевий 

бюджет 
120,0 40,0 40,0 40,0 

 

2.7.Закупівля 

комплексу 

електронних та 

механічних пристроїв 

3 1 1 1 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України 

у Закарпат-

ській області 

Місцевий 

бюджет 
75,0 25,0 25,0 25,0 

 

  2.8 Поточний 

ремонт покрівлі 

будівлі,службових 

приміщень, фасаду 

та прилеглої 

території 7 ДПРЧ (м. 

Перечин)  

1 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у 

Закарпатській 

області. 

2 1 1 - 

1 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України 

у Закарпат-

ській області 

Місцевий 

бюджет 

600,0 200,0 400,0 400,0 

 

Обсяг ресурсів всього, у тому числі: 3100,0 410,0 1380,0 1510,0  

Місцевий бюджет Перечинської міської територіальної громади  3100,0 410,0 1380,0 1510,0  

 

Секретар міської ради                                                                                                                               Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 11 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 16 березня 2023 року № ____ 
 

Програма відшкодування різниці в тарифах  

комунальному підприємству "Комунальник" на послуги із 

централізованого водопостачання та водовідвення  для населення  

на 2023-2025 роки 

 

1.Паспорт програми 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада 

Закарпатської області 

2 Розробник програми Перечинська міська рада 

Закарпатської області 

3 Співрозробник програми - 

4 Замовник програми Перечинська міська рада 

Закарпатської області 

5 Учасники (співвиконавці) 

програми 

Перечинська міська рада 

Закарпатської області, Комунальне 

підприємство «Комунальник» 

6 Строк виконання програми 2023-2025 роки 

7 Перелік бюджетів ,які беруть 

участь  у виконанні  Програми 

(для комплексних програм) 

Бюджет Перечинської  територіальної 

громади 

8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для  

реалізації програми 

Всього  

тис.грн 

у т.ч.    по  роках тис.грн 

2023 2024 2025 

ВСЬОГО 2200,0 650,0 750,0 800,0 

8.1 Кошти бюджету Перечинської 

міської  територіальної 

громади 

2200,0 650,0 750,0 800,0 
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2.Загальні положення 

Назва: «Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному 

підприємству "Комунальник" на   житлово - комунальні послуги для населення 

на 2023-2025 роки» 

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве 

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

воду та питне водопостачання», Бюджетного кодексу України постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». 

 У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних 

статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення 

додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-

господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному 

використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих 

потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту 

об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення 

платежів до бюджету.  

Комунальне підприємство «Комунальник», засновником якого є 

Перечинська міська рада, забезпечує мешканців  міста Перечин 

централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням.  

Тарифи на послуги централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення розраховуються комунальним підприємством «Комунальник» з 

урахуванням вимог “Порядку формування тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення”, затвердженим постановою 

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

підходу до формування тарифів на комунальні послуги”, затверджуються 

рішенням виконавчого комітету Перечинської міської ради після перевірки їх 

розрахунків з урахуванням вимог “Порядку розгляду органами місцевого 

самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 

послуги, поданих для їх встановлення”, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

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

урахуванням вимог “Порядку інформування споживачів про намір зміни 

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

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житловокомунального господарства України від 05.06.2018р. №130.  

Відповідно до “Порядку формування тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення”, затвердженим постановою 

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

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

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

господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення, з причин, що не залежать від ліцензіата, 
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зокрема збільшення або зменшення податків і зборів (обов’язкових платежів), 

мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, орендної плати та 

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

інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової частини 

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

ліцензіата кредитних зобов’язань перед міжнародними фінансовими 

організаціями, може проводитися коригування тарифів. 

Рішенням виконавчого комітету Перечинської міської ради від 26 грудня 

2022року за № 248 було затверджено скориговані тарифи на послуги 

централізованого водопостачання та водовідведення на 2023 рік. Керуючись 

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

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

стану»  виконавчим комітетом Перечинської міської ради було прийняте 

рішення не застосовувати нововведені тарифи для населення, а залишити на 

рівні діючих, що застосовувались до 24 лютого 2022 року . 

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

послуги» органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-

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

ціноутворення» у разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів 

на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання 

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

місцевого бюджету виконавцю різницю між встановленим розміром тарифів та 

діючими для населення. 

 

3. Мета Програми 

 

Прийняття даної  Програми має за мету: 

- прогнозування та виділення з міського бюджету коштів для 

відшкодування різниці  між встановленими та діючими тарифами на послуги 

централізованого водопостачання та водовідведення  для населення; 

- забезпечення беззбиткової діяльності Комунального підприємства  

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

Закону України «Про житлово-комунальні послуги»; 

- збереження кількості і якості надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення; 

- своєчасний розрахунок за надані послуги. 

 

4. Завдання програми 

 

           Основними завданнями Програми та результативними показниками є: - 

надання Комунальному підприємству «Комунальник» відшкодування різниці, 

між встановленими та діючими тарифами на послуги централізованого 

водопостачання та водовідведення  для населення;  

- сприяння стабільній роботі  Комунального  підприємства «Комунальник»,, 

покращенню його матеріально-технічної бази;  
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- підвищення якості наданих послуг водопостачання та водовідведення. 

 

6.Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється у такому порядку: 

1. Фактичне відшкодування різниці в тарифах для Комунального 

підприємства Комунальник» проводиться на підставі розрахунків різниці  між 

встановленими та діючими тарифами на послуги централізованого 

водопостачання та водовідведення  для населення (додаток 1). 

2. Комунальне підприємство «Комунальник» щомісячно здійснює 

підготовку розрахунків на відшкодування витрат в різниці між затвердженим 

розміром тарифу та діючими  для населення та подає їх до Перечинської 

міської  ради. 

3. Перечинська міська рада здійснює перерахування коштів 

Комунальному підприємству «Комунальник», які спрямовуються 

насамперед на оплату за електроенергію. 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових 

можливостей місцевого  бюджету. 
 

7.Очікувані результати 

Виконання положень Програми дасть змогу: 

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

- забезпечити роботу  Комунального підприємства "Комунальник" без 

збитків; 

- своєчасно сплачувати податки, збори та інші платежі; 

- належно виконувати зобов'язання роботодавця перед працівниками 

підприємства по оплаті праці;   

- покращити якість надання послуг. 

 

8.Організація та контроль за виконанням Програми 

Постійні депутатські комісії з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій та постійна комісія з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства 

 

Секретар міської ради          Галина  ГАЄВСЬКА 
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Додаток 1 

до Програми   
 
 

РОЗРАХУНОК 

різниці в ціні постачання послуг населенню по водопостачанню та 

водовідведенню по комунальному підприємству «Комунальник» 

м.Перечин 

Місяць 

ВОДОПОСТАЧАННЯ* ВОДОВІДВЕДЕННЯ* Сума, що 

підлягає 

відшкодува

нню, 

грн 

Об'єм 

реалізації 

населенню, 

м3 

Різниця в 

тарифі, 

грн/м3 

Сума,  

грн 

Об'єм  

реалізації 

населенню, 

м3 

Різниця в 

тарифі 

грн/м3 

Сума,  

грн 

        

 

Примітка. Розрахунок різниці в тарифах проводиться з урахуванням податку 

на додану вартість. 

* ВОДОПОСТАЧАННЯ/ВОДОВІДВЕДЕННЯ: 

Тариф економічно-обгрунтований___/___грн/м3  

Тариф встановлений___/___грн/м3 

Різниця___/___грн/м3  

 

Керівник підприємства           _____________             _________________ 
         (підпис)                          (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

Головний бухгалтер                 _____________             _________________ 
         (підпис)                         (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

 

Секретар міської ради          Галина  ГАЄВСЬКА 
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Додаток 12 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 16 березня 2023 року № ____ 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки діяльності та підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади Ужгородського району на  2023 

рік 

І. Загальна частина 

У зв'язку із збройною агресією російської федерації проти України у 

відповідності до Закону України „Про правовий режим воєнного стану” на 

органи виконавчої влади покладено обов'язок запроваджувати та здійснювати 

передбачені заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони 

України, захисту безпеки населення та інтересів держави. Урядом продовжено 

впровадження ряду реформ у різних сферах діяльності для завершення процесу 

децентралізації повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади 

поставлено низку додаткових завдань щодо забезпечення ефективної реалізації 

реформ на місцевому рівні, зокрема з урахуванням змін до бюджетного та 

податкового законодавства, підвищення самостійності місцевих бюджетів. 

Також закінчено процес формування об'єднаних територіальних громад, які 

виходять на прямі міжбюджетні стосунки з державним бюджетом. При цьому, 

повна відповідальність за створення належних умов для розвитку економіки, 

господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території 

покладається на місцеві органи виконавчої влади, зокрема і районної ланки.  

Програма фінансової підтримки діяльності та підвищення ефективності 

виконання повноважень Ужгородської районної державної адміністрації – 

Ужгородської районної військової адміністрації на 2023 рік (далі – Програма) 

розроблена відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеві 

державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 787 „Про видатки на 

оплату праці місцевих державних адміністрацій”, з урахуванням вимог статті 

85 Бюджетного кодексу України та з метою підвищення ефективності роботи  

Ужгородської районної державної адміністрації - Ужгородської районної 

військової адміністрації, на якісне здійснення нею повноважень з питань 

економічного і соціального розвитку району, а також розвитку освіти, охорони 

здоров'я, культури, фізичної культури i спорту, туризму.  

 

ІІ. Мета Програми 

 Головною метою Програми є підвищення ефективності та якості роботи 

Ужгородської районної державної адміністрації - Ужгородської районної 

військової адміністрації, органів місцевого самоврядування щодо реалізації 

повноважень, супроводу програм розвитку району, забезпечення аналітичними, 

інформаційними, звітними та іншими матеріалами, необхідними для прийняття 



 

7 

 

управлінських рішень і використання для цього сучасних (креативних) 

інформаційних технологій, фінансової та матеріально-технічної бази. 

Налагодження зворотного зв’язку щодо співпраці Ужгородської районної 

державної адміністрації - Ужгородської районної військової адміністрації, 

органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами, 

організаціями та громадянами району у процесі реалізації державної 

регіональної політики в період дії воєнного стану, застосування сучасної 

комп’ютерно-технологічної, фінансової та матеріально-технічної бази та 

надання оперативних, кваліфікованих консультацій у процесах управління 

соціально-економічним розвитком району. 

 

ІІІ. Завдання і заходи Програми 

Основними завданнями Програми є: 

 забезпечення відкритої діяльності органів виконавчої влади з питань 

фінансової децентралізації, формування фінансово спроможних територіальних 

громад, впровадження реформ у всіх галузях та сферах діяльності та ефективної 

реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до 

бюджетного, податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних 

стосунків та підвищення самостійності місцевих бюджетів; 

підвищення ефективності та прозорості виконання програм, обліку і 

аналізу витрат на їх проведення, а також забезпечення контролю за їх 

виконанням, надання доступу до відкритої інформації громадянам і 

організаціям про стан їх виконання;  

організація роз’яснювальної роботи з впровадження реформ та 

дотримання законодавства працівниками бюджетних установ, державними 

службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування; 

організація та розроблення регіональних цільових програм, моніторинг програм 

розвитку району, обмін досвідом, проведення семінарів, конференцій, нарад, 

навчань, практикумів, круглих столів тощо; 

модернізація комп’ютерно-технологічної бази та супровід інформаційно-

аналітичних систем Ужгородської районної державної адміністрації - 

Ужгородської районної військової адміністрації; 

забезпечення ефективної матеріально-технічної та покращення 

фінансової бази Ужгородської районної державної адміністрації - Ужгородської 

районної військової адміністрації; 

випуск тематичних сторінок у друкованих та електронних засобах 

масової інформації, на офіційному вебсайті з роз’ясненням запланованих 

реформ та норм законодавства; 

 створення постійного доступу до мережі Інтернет та утримання її  у 

належному стані; 

 своєчасне інформаційне забезпечення всіх учасників бюджетного процесу 

необхідними нормативними актами та змінами до них, типовими формами та 

бланками. 

 

IV. Очікувані результати, ефективність Програми 
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 Виконання Програми дасть можливість: 

 покращити конструктивну співпрацю між Ужгородською районною 

державною адміністрацією - Ужгородською районною військовою 

адміністрацією, органами місцевого самоврядування, фінансовими, 

контрольно-ревізійними органами, казначейством, з місцевими громадами 

щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку району, ефективного 

виконання місцевих бюджетів; 

 підвищити оперативність та ефективність прийняття управлінських 

рішень керівництвом Ужгородської районної державної адміністрації - 

Ужгородської районної військової адміністрації; 

 підвищити відповідальність органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування за ефективність використання бюджетних коштів. 

  

V. Напрями діяльності та заходи Програми 

 Напрями діяльності та заходи Програми наведено додатку 2 до Програми. 

 

VІ. Координація та контроль за виконанням Програми 

 Ужгородська районна державна адміністрація – Ужгородська районна 

військова адміністрація забезпечує реалізацію заходів, аналізує хід виконання 

основних її завдань щороку впродовж дії Програми. Про виконання Програми 

відповідну інформацію подають до лютого наступного року за звітним 

періодом Ужгородській міській раді. 

 

Секретар міської ради          Галина  ГАЄВСЬКА 
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Додаток 1 

до Програми 
 

ПАСПОРТ 

Програми фінансової підтримки діяльності та підвищення ефективності 

виконання повноважень органами виконавчої влади Ужгородського 

району на  2023 рік 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Ужгородська районна державна 

адміністрація - Ужгородська районна 

військова адміністрація 

2.  Розробники Програми Апарат Ужгородської районної державної 

адміністрації - Ужгородської районна 

військова адміністрація  

3. Відповідальні виконавці 

Програми 

Ужгородська районна державна 

адміністрація - Ужгородська районна 

військова адміністрація 

4. Учасники Програми Ужгородська районна державна 

адміністрація - Ужгородська районна 

військова адміністрація, виконавчий 

комітет Ужгородської міської ради 

 Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Бюджет Перечинської міської ради 

5. Термін реалізації Програми 2023 рік 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

1,500 тис.грн. 

 Коштів місцевого бюджету 1,500 тис.грн. 
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 Додаток 2 

до Програми 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

Програми фінансової підтримки діяльності та підвищення ефективності виконання повноважень органами 

виконавчої влади Ужгородського району на  2023 рік 

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Строк 

виконан-ня 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу-вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень 

Очікуваний результат 

 

 

1 2 3 4 5 6 9 

1. Створення баз даних та єдиного 

телекомунікаційного середовища, яке 

об’єднає високошвидкісні канали 

зв’язку, локальні мережі різного рівня,  

з метою встановлення оперативного 

дієвого контролю за всіма напрямами 

витрачання коштів від витрат на 

утримання бюджетних установ і 

організацій до їх витрачання на 

соціально важливі цілі. 

Надання якісного доступу до мережі 

Інтернет 

Створення  високошвидкісних 

каналів зв’язку; комплексна 

підтримка програмно-технічного 

комплексу „М.Е.Doc”, „ІС-ПРО”, 

АС „Місцеві бюджети рівня 

міста, району „2006”, інші; 

оплата послуг, пов’язаних із 

програмним забезпеченням, 

підтримка єдиного 

телекомунікаційного 

середовища, технічний захист 

приміщень та комп’ютерної 

техніки, оплата послуг з 

поточного ремонту та 

обслуговування комп’ютерної та 

оргтехніки, 

2023 рік районна державна 

адміністрація - 

районна військова 

адміністрація  

Місцевий  

бюджет 

 

100,00  Забезпечення 

систематичного обміну 

інформацією між 

структурними підрозділами 

районної державної 

адміністрації-районної 

військової адміністрації, 
казначейством, службами, 

секторами, органами 

місцевого самоврядування. 

Забезпечення 

конструктивної співпраці  

органами місцевого 

самоврядування з 

місцевими громадами.  
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1 2 3 4 5 6 9 

оплата витратних та інших 

матеріалів до комп’ютерної та 

оргтехніки. Створення 

постійного швидкісного доступу 

до мережі Інтернет, оплата за 

послуги інтернет -провайдерів 

(за користування Інтернетом) 

2. Надання оперативних консультацій, 

обговорення актуальних питань із 

упровадження реформ та соціально-

економічного розвитку району  

забезпечення комп’ютерно-

технологічної, ефективної 

матеріально-технічної і фінансової 

бази структурних підрозділів районної 

державної адміністрації-районної 

військової адміністрації, супровід 

програм розвитку; 

матеріальна підтримка працівників 

місцевих органів виконавчої влади; 

організація проведення освітніх 

заходів підвищення кваліфікації 

державних службовців структурних 

підрозділів районної державної 

адміністрації – районної військової 

адміністрації в системі професійного 

навчання державних службовців з 

урахуванням кращих світових практик 

та вітчизняних традицій, підвищення 

Матеріально-технічне та 

фінансове забезпечення заходів 

Програми (придбання  та 

встановлення сучасних засобів 

інформатизації і зв’язку, 

серверів,  кондиціонерів, 

програмного забезпечення, 

комп’ютерної техніки, сканерів, 

принтерів, придбання 

невиробничого обладнання, 

меблів і предметів 

довгострокового користування, 

витратних матеріалів, предметів, 

матеріалів, обладнання та 

інвентарю, інструментів для 

господарської діяльності, 

матеріальна підтримка 

працівників, оплата проїзду, 

добових, вартості проживання 

під час службових відряджень 

працівників,інформаційно-

технічне забезпечення,  оплата 

поштових та телекомунікаційних 

послуг і зв’язку, за енергоносії та 

2023 рік районна державна 

адміністрація-

районна військова 

адміністрація 

Місцевий  

бюджет 

 

1 400,00 Забезпечення можливості 

виконувати ефективно та 

належним чином функції, 

покладені на районну 

державу адміністрацію - 

районну військову 

адміністрацію; поліпшення 

та оновлення парку 

комп’ютерної й іншої 

техніки, матеріально-

технічної і фінансової бази.  
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1 2 3 4 5 6 9 

рівня професіоналізму та культури 

персоналу органів влади 

інші комунальні послуги, оплата 

інших послуг (крім 

комунальних),  поточний ремонт 

службових кабінетів, зміцнення 

матеріально-технічної 

бази,погашення заборгованості, 

витрати, пов’язані зі сплатою 

мита та інших податків і зборів, 

які мають здійснюватись під час 

отримання майна, що передано 

на безоплатній основі, судові 

витрати, судові збори, виплата 

відшкодування шкоди, 

заподіяної каліцтвом, сплата 

штрафів та пені, оплата послуг із 

проведення освітніх заходів та 

навчань з підвищення 

кваліфікації державних 

службовців структурних 

підрозділів районної державної 

адміністрації-районної 

військової адміністрації, 

зміцнення кадрового потенціалу 

районної державної 

адміністрації-районної 

військової адміністрації, оплата 

транспортних послуг, придбання 

пально-мастильних матеріалів, 

талонів, запчастин та ремонт 

автомобільного транспорту, 

придбання офісного, 

канцелярського, письмового 
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1 2 3 4 5 6 9 

приладдя та устаткування, 

паперу, конвертів, марок для 

відправки службової 

кореспонденції, оплата за 

послуги із страхування 

приміщень, придбання 

обладнання та 

оплата заходів щодо створення 

комплексів технічного захисту 

інформації, охорона приміщень 

(у тому числі за допомогою 

пристроїв охоронної 

сигналізації), придбання засобів 

пожежогасіння, оплата послуг з 

перезарядки вогнегасників, 

придбання протигазів тощо) 

РАЗОМ: 

 

 1,500  

 

Секретар міської ради                                                                                     Галина  ГАЄВСЬКА 
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Додаток 13 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії 

Перечинської міської ради VIII скликання 

від 16 березня 2023 року № ____ 

 

ПРОГРАМА 

запобігання та протидії домашньому насильству Перечинської 

міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада 

2. Розробник Програми Відділ охорони здоров’я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради 

3. Співрозробники 

Програми 

Відділ охорони здоров’я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради 

4. Відповідальний 

виконавець 

Програми 

Відділ охорони здоров’я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради 

5. Учасники Програми Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради, відділ охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, служба у справах дітей, 

КЗ «Центр надання соціальних послуг» Перечинської 

міської ради, КНП «ЦПМСД» Перечинської міської 

ради, відділення поліції №1 Ужгородського районного  

управління поліції ГУ НП у Закарпатській області, 

Перечинський місцевий центр з надання вторинної 

безоплатної правової допомоги (за згодою) 

6. Термін реалізації  

Програми 

 

2023–2025 роки 

7. Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, необхідних 

для реалізації 

Програми, 

всього 

 

 

150,0 тис. грн 

у тому числі: 

7.1. коштів бюджету 

Перечинської 

міської 

територіальної 

громади 

 

150,0 тис. грн 

7.2. коштів інших джерел - 



3  

3 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 

 

Програма запобігання та протидії домашньому насильству Перечинської 

міської територіальної громади на 2023–2025 роки (далі – Програма) розроблена 

на підставі законів України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 

«Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 

2018 року № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі», з метою підвищення ефективної взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості. 

У статті 3 Конституції України зазначено, що людина, її життя й здоров’я, 

недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

А статтею 28 Конституції України регламентується, що ніхто не може бути 

підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його 

гідність, поводженню або покаранню. В умовах встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в суспільстві 

спостерігається поширення проявів жорстокості та насильства. В умовах 

збройного конфлікту в країні, який сам по собі є насильством, проблема 

домашнього насильства гостро актуалізувалась. Через стрес, викликаний війною, 

тривогу та психологічний стан демобілізованих учасників бойових дій 

підвищується ризик випадків домашнього насильства. 

Домашнє насильство та насильство за ознакою статі є одним із проявів 

порушення прав людини, основною перешкодою до ґендерної рівності та однією з 

найбільш гострих соціальних проблем. Найбільш вразливими є жінки та діти. У 

групі підвищеного ризику потрапляння у ситуації насильства знаходяться і особи 

з інвалідністю та особи похилого віку. 

У суспільстві спостерігається поширення проявів жорстокості та 

насильства, що негативно позначається і на процесі виховання підростаючого 

покоління. Діти страждають не тільки від насильства по відношенню саме до них, 

а й спостерігаючи насильство по відношенню до членів своєї родини. Серед тих, 

хто зазнав фізичного насильства в дитинстві, 21% осіб переносять негативний 

досвід у свої власні сім'ї і застосовують фізичну силу до дітей. 

Насильство щодо жінок та дівчат негативно впливає на їхнє репродуктивне 

здоров'я, внаслідок чого знижується рівень народжуваності та збільшується 

кількість новонароджених дітей з вадами здоров'я. Постраждалі від домашнього 

насильства жінки, не можуть належним чином виконувати свої батьківські 

обов’язки, внаслідок чого зростає рівень соціального сирітства. 

Домашнє насильство негативно впливає як на фізичне, так і психічне 

здоров’я постраждалих та може призвести до інвалідності чи летальних випадків, 

як внаслідок нанесення тяжких тілесних ушкоджень, не сумісних із життям, так і 

внаслідок суїцидів. Постраждалі особи не можуть належним чином виконувати 

свої професійні обов’язки, внаслідок чого зростає кількість травмувань на 
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робочому місті та кількість «лікарняних», фінансування яких покривається з 

бюджету. 

Станом на 01.03.2023року  надійшло  6 повідомлень з приводу вчинення 

домашнього насильства. 

Панування стереотипних уявлень щодо приватності проблеми домашнього 

насильства, недостатня довіра населення до органів та служб, які надають 

допомогу постраждалим від домашнього насильства, поширеність стереотипів 

щодо соціальної ролі жінки та чоловіка, ідеї переваги однієї статі над іншою у 

контексті нерівного співвідношення сили значно занижують офіційні показники, 

що не дає можливості відобразити реальні масштаби даного явища в громаді. 

З-поміж проблем, що спричиняють поширення домашнього насильства, 

насильства за ознакою статі, та потребують вирішення як на загальнодержавному, 

так і на місцевому рівнях, можна визначити також: 

- відсутність системи у проведенні наукових досліджень та аналізу щодо 

тенденцій у вирішенні проблем домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі, недосконалість статистичних даних; 

- брак обґрунтованих результатів досліджень щодо тенденцій у вирішенні 

проблеми домашнього насильства та насильства за ознакою статі через 

відсутність системи у проведенні наукових досліджень та аналізу в цій сфері, а 

також недосконалість системного збору за необхідними показниками потрібних 

статистичних даних; 

- неналежне покарання за вчинення домашнього насильства та насильства за 

ознакою статі; 

- нестача спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб від 

домашнього; 

- відсутність комплексної та спеціалізованої підготовки фахівців у даній 

сфері. 

Прийняття Програми обумовлено необхідністю розбудови системи із 

запобігання та протидії домашньому насильству, запровадження дієвого 

механізму координації діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у цій сфері, 

визначення на місцевому рівні конкретних заходів із захисту, підтримки та 

соціалізації постраждалих від домашнього насильства, підняття рівня 

правосвідомості та відповідальності громадян. 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ 

Метою Програми є створення дієвого механізму запобігання та протидії  

домашньому насильству і насильству та ознакою статі; підвищення ефективності 

виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню; активізація 

та залучення мешканців громади до попередження та раннього виявлення 

випадків домашнього насильства, забезпечення надання допомоги жертвам 

домашнього насильства, особам, які перебувають у кризовій ситуації. 

 

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, 

ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ 

ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ 
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Реалізація Програми дозволить підвищити рівень інформованості населення 

щодо форм і проявів домашнього насильства, його причин і наслідків, 

формування в громаді нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки, 

нульової толерантності до жорстокого поводження з дітьми в тому числі в 

сімейних формах виховання, розуміння важливості звернення постраждалих осіб 

за фаховою допомогою, усвідомлення насильства як порушення прав людини.  

Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми та 

розв’язання проблеми передбачається шляхом здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на виконання таких пріоритетів: 

забезпечення ефективної взаємодії всіх суб’єктів, які здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 

функціонування дієвої системи моніторингу у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, оцінці ефективності заходів, що здійснюються на 

місцевому рівні; 

створення дієвого механізму допомоги та захисту осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі; 

посилення відповідальності осіб, які вчиняють домашнє насильство, набуття 

ними навичок безконфліктного спілкування; 

зростання довіри громадян до органів та служб, які надають допомогу 

постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі ; 

задоволення потреб постраждалих від домашнього насильства та насильства 

за ознакою статі у загальних і спеціалізованих службах підтримки постраждалих 

осіб; 

підвищення рівня професійної компетенції фахівців у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі; 

підвищення рівня обізнаності населення щодо явища домашнього 

насильства, руйнації негативних стереотипів та формування нетерпимого 

ставлення до насильницької моделі поведінки. 

Програма здійснюватиметься упродовж 2023–2025 років. Коригування 

плану заходів Програми та термінів їх виконання здійснюватиметься за 

необхідністю. 

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми. 

 

4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, НАПРЯМКИ 

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ 

ПОКАЗНИКИ 

Основне завдання – зниження поширеності явища домашнього насильства 

та насильства за ознакою статі в Перечинській міській територіальній громаді, 

розбудова муніципальної системи запобігання та протидії домашньому 

насильству відповідно до міжнародних стандартів та законів України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків» в умовах децентралізації та досягнення 

головної мети Програми. 

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2 до Програми. 
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5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

. 

Контроль за виконанням Програми та цільовим використанням коштів 

здійснює постійна комісія з питань планування бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Секретар міської ради                                                             Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 1 

 До пограми 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Програми запобігання та протидії домашньому насильству  

Перечинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми, 

тис. грн 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

тис. грн 

 
2023 рік 

 
2024 рік 

 
2025 рік 

Обсяг фінансових ресурсів 

усього, 
у тому числі: 

50,0 50,0 50,0 150,0 

 

- бюджет Перечинської міської 

територіальної громади 
50,0 50,0 50,0 150,0 

 

Секретар міської ради                                                                                                                Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 2 

До програми 

Напрями діяльності, завдання та заходи 

Програми запобігання та протидії домашньому насильству Перечинської 

міської територіальної громади на 2023–2025 роки 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о
н

а
н

н
я

 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість) 

тис. грн 

Очікуваний 

результат 

1 Удосконалення 
механізму 
взаємодії у сфері 
запобігання та 
протидії 
домашньому 
насильству 

1.1. Забезпечення роботи 
координаційної ради з питань 
координації дій щодо 
запобігання та протидії 
домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та 
торгівлі людьми 

По мірі 
потреби 
протягом 
2023-2025 

років 

Відділ охорони 
здоров’я, 
соціального 
захисту населення 

- - Забезпечення 
координації 
суб’єктів, що 
здійснюють заходи 
у сфері 
запобігання та 
протидії 
домашньому 
насильству та 
їхньої взаємодії  
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1.2. Забезпечення здійснення 
заходів невідкладного 
реагування на повідомлення про 
випадки домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі,  
жорстокого поводження щодо 
дітей 

2023-2025 
роки 

Відділ освіти, 
культури, сім’ї, 
молоді та спорту 
Перечинської 
міської ради, 
відділ охорони 
здоров’я, 
соціального 
захисту населення, 
служба у справах 
дітей, КЗ «Центр 
надання 
соціальних 
послуг» 
Перечинської 
міської ради, КНП 
«ЦПМСД» 
Перечинської 
міської ради, 
відділення поліції 
№1 Ужгородського 
районного  
управління поліції 
ГУ НП у 
Закарпатській 
області, 
Перечинський 
місцевий центр з 
надання вторинної 
безоплатної 
правової допомоги 
(за згодою) 

 

 

 
 

Оперативне 
надання захисту та 
соціально-
психологічної 
допомоги особам, 
які постраждали 
від домашнього 
насильства або 
насильства за 
ознакою статі та 
їхнім дітям 

1.3. Забезпечення виконання 

державних та регіональних 

2021-2025 
роки 

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

Бюджет міської 
територіальної 

громади 

 Підвищення рівня 
довіри до органів 
виконавчої влади, 



10  

10 

 

програм з запобігання та 

протидії домашньому 

насильству 

 

Перечинської 
міської ради, 
відділ охорони 
здоров’я, 
соціального 
захисту населення, 
служба у справах 
дітей, КЗ «Центр 
надання 
соціальних 
послуг» 
Перечинської 
міської ради, 

 
 

які здійснюють 
заходи у сфері 
протидії 
домашньому 
насильству 

 
 

1.4.Організація робочих 
зустрічей, нарад, семінарів, 
«круглих столів», диспутів, 
ZOOM – конференцій для 
налагодження взаємодії 
суб’єктів для вчасного 
реагування на випадки 
домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі 

2023-2025 
роки 

Відділ освіти, 
культури, сім’ї, 
молоді та спорту 
Перечинської 
міської ради, 
відділ охорони 
здоров’я, 
соціального 
захисту населення, 
служба у справах 
дітей, КЗ «Центр 
надання 
соціальних 
послуг» 
Перечинської 
міської ради, 

  Посилення 
механізму 
взаємодії 
суб’єктів, які 
здійснюють заходи 
у сфері протидії 
домашньому 
насильству 
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2. Розбудова системи 
надання 
спеціалізованих 
послуг та 
забезпечення її  
сталості 

2.1. Створення та забезпечення 
діяльності мобільної бригади 
соціально-психологічної 
допомоги особам, які 
постраждали від домашнього  
насильства та/або насильства за 
ознакою статі  

2023-2025 
роки 

відділ охорони 
здоров’я, 
соціального 
захисту населення, 
служба у справах 
дітей, КЗ «Центр 
надання 
соціальних послуг» 
Перечинської 
міської ради 

Бюджет міської 
територіальної 

громади 

 Надання екстреної 
допомоги особам, 
дітям, сім’ям, які 
перебувають у 
складних життєвих  
обставинах, у тому 
числі, які 
постраждали від 
домашнього 
насильства або 
щодо яких існує 
загроза його 
вчинення 

3. 
 

Реалізація заходів 
щодо роботи з 
кривдниками 
відповідно до 
Типової програми 
для кривдників 

3.1. Формування та оновлення 
банку даних органів, установ, 
організацій, які надають послуги 
з підтримки та захисту 
постраждалих осіб 

2023-2025 
роки 

відділ охорони 
здоров’я, 
соціального 
захисту населення, 
служба у справах 
дітей, КЗ «Центр 
надання 
соціальних послуг» 
Перечинської 
міської ради 

Бюджет міської 
територіальної 

громади  

2023 р. – 50,0 
тис.грн 

2024 р. – 50,0 
тис.грн 

2025 р. – 50,0 
тис.грн 

Направлення 
кривдників для 
проходження 
корекційних 
програм 

 

Секретар міської ради                                                                                                                Галина ГАЄВСЬКА 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 
 

від 16 березня 2023 року №___ 

м.Перечин 

 

Про внесення змін до Статуту КУ «Інклюзивно- 

ресурсний центр» Перечинської міської ради 

Закарпатської області 

 

 Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

освіту», «Положення про інклюзивно-ресурсний центр», «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» враховуючи 

лист відділу освіти, культури, сімї, молоді та спорту Перечинської міської ради від 

08.03.2023 року №01-30/227 та врахувавши висновки постійної депутатської комісії, 

Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Статуту КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Перечинської міської ради Закарпатської області та викласти його у новій редакції 

(додається). 

2. Змінити юридичну адресу КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Перечинської міської ради Закарпатської області з Закарпатська обл., Ужгородський 

р-н, місто Перечин, вулиця Ломоносова, будинок 1 (літера Л) на Закарпатська обл., 

Ужгородський район, місто Перечин, вулиця Світавська, будинок 1 (літера Л). 

3. Затвердити Статут КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської 

міської ради Закарпатської області у новій редакції  (додається). 

4. Уповноважити керівника закладу Магарита О.І. провести державну 

реєстрацію змін до Статуту КУ «Інклюзивно-ресурсний центр». 

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

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

спорту (голова комісії Гунка Ф.Ф.). 

 

 

Міський голова                                                            Іван ПОГОРІЛЯК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Перечинської міської ради 

VIII cкликання ради  

№____від 16 березня 2023року 

голова міської ради 

___________Іван ПОГОРІЛЯК 
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ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(Нова редакція) 
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І. Загальні положення 

1.1. Цей Статут визначає порядок утворення, припинення, основні правові та 

економічні засади діяльності, а також правовий статус комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр»  Перечинської міської ради Закарпатської області   

(далі - ІРЦ). 

1.2. Засновником ІРЦ є Перечинська міська рада Закарпатської області, 

юридична адреса: 89200, Закарпатська область, місто Перечин, площа Народна,16, 

код ЄДРПОУ 04351274 (далі – Засновник). 

1.3. Органом управління є відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради, юридична адреса: 89200, Закарпатська область, місто 

Перечин, вулиця Ужанська,19 Б, код ЄДРПОУ 41625530, (далі – Орган управління). 

1.4. Найменування установи: 

Повна назва: Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Перечинської міської ради Закарпатської області           

Скорочена назва: КУ «ІРЦ» Перечинської міської ради 

1.5. Юридична адреса установи: 89200, вулиця Світавська, будинок 1 (літера 

Л), місто Перечин, Ужгородський район, Закарпатська область, код ЄДРПОУ 

42264924. 

 

ІІ. Юридичний статус установи 

2.1. Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської міської 

ради Закарпатської області – є неприбутковою юридичною особою публічного права. 

Форма власності – комунальна. 

Організаційно-правова форма: комунальна організація (установа, заклад).   

2.2. У своїй діяльності ІРЦ керується Конституцією України,   Конвенцією про 

права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту»,  «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) 

освіт», «Про фахову передвищу освіту», «про вищу освіту», Положенням про 

інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою КМУ від 12 липня 2017 року 

№545 (зі змінами), іншими актами законодавства та цим Статутом.  

2.3. ІРЦ  має  печатку і  штампи,  бланки встановленого взірця, може мати 

самостійний баланс, бюджетні рахунки в органах Державного казначейства. 

2.4. ІРЦ провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та 

сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів 

дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, 

доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця. 

 

IIІ. Мета, завдання та обов’язки ІРЦ  

3.1. ІРЦ створений з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми 

потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у 

закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших 

закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної 

психолого-педагогічної оцінки розвитку особи (далі – комплексна оцінка) та 

забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. 

3.2. Основними завданнями ІРЦ є: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
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3.2.1. Проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення 

системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих 

освітніх потреб;; 

3.2.2. Надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної 

програми розвитку особи; 

3.2.3. Консультування батьків, інших законних представників особи з 

особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку; 

3.2.4. Забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного 

центру: 

- у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими 

освітніми потребами; 

- у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, обміну досвідом тощо; 

3.2.5. Залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-

ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у 

спеціальних закладах загальної середньої освіти; 

3.2.6. Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших 

послуг дітям з особливими освітніми потребами:  

- дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної 

освіти; 

- дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу; 

3.2.7. Визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з 

особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі); 

3.2.8. Визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в 

закладі освіти; 

3.2.9. Надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим 

законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні 

позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо 

організації їх навчання і виховання; 

3.2.10. Інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та 

взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами 

(установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, 

громадськими організаціями тощо; 

3.2.11. Ведення обліку дітей, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, 

шляхом формування їх електронного переліку в АС «ІРЦ» за формою, визначеною  

«Положенням про інклюзивно-ресурсний центр», затвердженим постановою КМУ 

від 12 липня 2017 року №545 (зі змінами); 

3.2.12. Підготовка звітної інформації та аналітичної інформації про результати 

діяльності інклюзивно-ресурсного центру. 

3.3. З метою якісного виконання покладених завдань інклюзивно-ресурсний 

центр зобов’язаний: 

- у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я 

дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання 

дитини, територіальний підрозділ Національної поліції; 
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- вносити засновнику, відповідному структурному підрозділу з питань діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою та центру підтримки 

інклюзивної освіти пропозиції щодо удосконалення діяльності інклюзивно-

ресурсного центру; 

- залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних 

працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших інклюзивно-ресурсних 

центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, 

спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних 

центрів. 

 

IV. Організація проведення комплексної оцінки 

4.1. Комплексна оцінка, у тому числі повторна, проводиться: 

- за письмовим (або он-лайн, використовуючи АС “ІРЦ”) зверненням (заявою) до 

інклюзивно-ресурсного центру батьків (одного з батьків) або інших законних 

представників особи з особливими освітніми потребами, особи з особливими 

освітніми потребами, яка досягла 14 років (за погодженням із батьками, іншими 

законними представниками), органів опіки та піклування (для дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування (у разі непризначення законного представника 

у відповідному до законодавства порядку), повнолітньої особи (далі - заявники). 

Усі письмові звернення (заяви) до інклюзивно-ресурсного центру щодо 

проведення комплексної оцінки невідкладно фіксуються в АС “ІРЦ”. У разі 

звернення до інклюзивно-ресурсного центру щодо проведення комплексної оцінки 

однієї і тієї самої особи воно фіксується як повторне. 

Перед проведенням комплексної оцінки директор ІРЦ або уповноважені ним 

працівники проводять первинний прийом заявників, визначають час, місце та дату 

проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність у них таких документів: 

- документи, що посвідчують особу заявників; 

- свідоцтво про народження дитини; 

- інші документи, що посвідчують особу, якій проводитиметься комплексна 

оцінка. 

У разі проведення комплексної оцінки особи з інвалідністю до звернення (заяви) 

до інклюзивно-ресурсного центру щодо проведення комплексної оцінки додається її 

індивідуальна програма реабілітації. 

4.2. Інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж 

протягом місяця з моменту подання звернення (заяви). 

4.3. У разі коли особа з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або 

загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися: 

- психолого-педагогічна характеристика особи із зазначенням динаміки та якості 

засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним 

працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти; 

- зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для осіб, 

які здобувають загальну середню освіту), малюнки; 

- документи щодо додаткових обстежень особи; 
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- копія протоколу засідання команди психолого-педагогічного супроводу особи з 

особливими освітніми потребами із зазначенням потреби щодо продовження 

тривалості здобуття освіти. 

4.4. У разі коли особі з особливими освітніми потребами вже надавались 

психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до інклюзивно-ресурсного 

центру подаються: 

- попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки; 

- висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку 

особи згідно з індивідуальною програмою розвитку. 

4.5. Інклюзивно-ресурсні центри можуть проводити комплексну оцінку, у тому 

числі повторну, за місцем навчання та/або проживання (перебування) особи. Графік 

проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного 

закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або 

законними представниками особи за два тижні до початку її проведення. 

Для осіб, які мають освітні труднощі тяжкого та найтяжчого ступеня прояву; 

відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю потребують 

індивідуального догляду та супроводу; перебувають на довготривалому лікуванні 

та/або реабілітації в закладах охорони здоров’я комплексна оцінка проводиться за 

місцем їх проживання (перебування). 

Для здобувачів освіти комплексна оцінка проводиться з обов’язковим 

спостереженням та додатковим збором інформації фахівцями інклюзивно-ресурсного 

центру про особливості навчання особи в закладі освіти, консультацій з 

педагогічними працівниками закладу освіти щодо розроблення її індивідуальної 

освітньої траєкторії, індивідуальної програми розвитку, необхідності 

модифікації/адаптації освітньої програми (навчальних предметів), особливостей 

організації освітнього середовища, рекомендацій з надання психолого-педагогічних, 

корекційно-розвиткових послуг тощо. Для цього фахівці інклюзивно-ресурсних 

центрів за заявою заявників виїжджають на місце навчання особи з особливими 

освітніми потребами. 

У разі необхідності додаткової медичної діагностики від інших вузькопрофільних 

спеціалістів за погодженням із заявниками строк проведення комплексної оцінки 

може бути продовжено, але не більш як до 30 календарних днів з моменту подання 

ними письмової заяви. 

4.6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного 

центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати 

фізичний та емоційний стан особи, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце 

проживання, мову спілкування тощо. 

4.7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників особи у 

проведенні комплексної оцінки є обов’язковою. 

4.8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями інклюзивно-ресурсного центру 

індивідуально за такими напрямами: 

- оцінка фізичного розвитку особи; 

- оцінка мовленнєвого розвитку особи; 

- оцінка когнітивної сфери особи; 
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- оцінка емоційно-вольової сфери особи; 

- оцінка освітньої діяльності особи. 

За потреби під час комплексної оцінки може використовуватись інформація про 

стан здоров’я особи та результати медичної діагностики вузькопрофільних 

спеціалістів, яку надають заявники (за бажанням). 

4.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку особи є визначення рівня її 

загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, 

способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель-реабілітолог заповнює 

карту спостереження особи. 

4.10. Оцінка мовленнєвого розвитку особи проводиться з метою визначення рівня 

розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого 

порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у 

висновку про комплексну оцінку. 

4.11. Оцінка когнітивної сфери особи проводиться з метою визначення рівня 

сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, 

увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну 

оцінку. 

4.12. Оцінка емоційно-вольової сфери особи проводиться з метою виявлення її 

здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її 

причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну 

оцінку. 

4.13. Метою проведення оцінки освітньої діяльності особи є визначення рівня 

сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до освітньої програми або основних 

критеріїв формування вмінь та навичок осіб дошкільного віку. Таку оцінку проводить 

вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку. 

4.14. У разі потреби фахівці інклюзивно-ресурсного центру можуть проводити 

комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної 

адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими. 

4.15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, 

зберігаються в інклюзивно-ресурсному центрі та надаються батькам (одному з 

батьків) або законним представникам особи за письмовим зверненням. 

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та 

захист персональних даних осіб в інклюзивно-ресурсному центрі здійснюється 

відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

4.16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні 

фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які її проводили, в якому мають право брати 

участь батьки (один з батьків) або законні представники особи з особливими 

освітніми потребами. 

За результатами комплексної оцінки: 

- визначаються наявність чи відсутність у особи особливих освітніх потреб та у 

разі їх наявності зазначається категорія (категорії) (тип (типи) її особливих освітніх 

потреб (труднощів); 

- визначаються напрями, рівень та обсяг підтримки особи з особливими освітніми 

потребами в освітньому процесі, у тому числі обсяг психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг, які надаються особам з особливими освітніми 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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потребами в закладах освіти (для особи з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної 

програми реабілітації); 

- надаються рекомендації щодо складення, виконання, коригування 

індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до 

потенційних можливостей особи, створення належних умов для навчання залежно від 

порушення розвитку осіб з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, 

особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо). 

4.17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку. 

4.18. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру зобов’язані ознайомити батьків 

(одного з батьків) або законних представників особи з особливими освітніми 

потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання 

психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі 

здобуття особою дошкільної чи загальної середньої освіти). 

4.19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться 

протягом 10 робочих днів. 

4.20. Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або 

законним представникам особи з особливими освітніми потребами, за заявою яких 

(якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками (законними 

представниками) особи до закладу освіти. 

4.21. Висновок про комплексну оцінку зберігається в АС “ІРЦ”. 

4.22. У разі встановлення фахівцями інклюзивно-ресурсного центру наявності у 

особи особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для 

складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. 

4.23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням особи з 

особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої 

освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання особи її батьки (один з 

батьків) або законні представники звертаються до інклюзивно-ресурсного центру за 

шість місяців до початку навчального року. 

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні 

представники особи можуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для 

зарахування особи. 

4.24. Повторна комплексна оцінка фахівцями інклюзивно-ресурсного центру 

проводиться у разі: 

- переходу особи з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти 

в заклад загальної середньої освіти; переведення особи із спеціального закладу 

дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної 

середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або 

інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти; 

- надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу особи з 

особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної 

освіти, психолого-педагогічного консиліуму спеціального закладу загальної 

середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні особою освітньої 

програми; 
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- визначення потреби у продовженні тривалості здобуття освіти особами з 

особливими освітніми потребами, що здобувають загальну середню освіту. 

4.25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники особи з 

особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну 

оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань 

діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою для проведення 

повторної комплексної оцінки. 

Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або 

законних представників відповідний структурний підрозділ з питань діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою зобов’язаний організувати 

проведення повторної комплексної оцінки особи з особливими освітніми потребами 

за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім 

погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками. 

4.26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими 

напрямами залежно від освітніх потреб особи з особливими освітніми потребами та 

наявної інформації про її розвиток. 

4.27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про 

повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, який зберігається в АС 

“ІРЦ”, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку особи з 

особливими освітніми потребами, надання їй психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг, у разі потреби продовження тривалості здобуття освіти особами 

з особливими освітніми потребами, що здобувають загальну середню освіту. 

Висновок про комплексну оцінку повинен містити категорію (категорії) (тип 

(типи) її особливих освітніх потреб (труднощів). 

 

V. Організація системного кваліфікованого супроводу, 

  надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 

 послуг особам з особливими освітніми потребами 

5.1. Організацію системного кваліфікованого супроводу, надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюють фахівці інклюзивно-

ресурсного центру, які: 

- надають допомогу в організації освітнього процесу для осіб з особливими 

освітніми потребами, передбаченій її індивідуальною програмою розвитку; 

- беруть участь у команді психолого-педагогічного супроводу особи в закладі 

освіти, участь у розробленні її індивідуальної програми розвитку; 

- надають у разі потреби іншу методичну допомогу педагогічним працівникам 

закладу освіти та/або допомагають у залученні додаткових спеціалістів, які можуть 

надати практичну консультативну допомогу у складних випадках, тощо; 

- консультують батьків (інших законних представників особи) щодо роботи з 

особою з особливими освітніми потребами вдома; 

- виконують інші обов’язки відповідно до завдань інклюзивно-ресурсного центру 

та посадових обов’язків. 

5.2. Системний кваліфікований супровід, надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг спрямовані на: 
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- запобігання виникненню освітніх труднощів, їх мінімізацію в осіб з особливими 

освітніми потребами під час освітнього процесу; 

- соціалізацію осіб з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності 

та відповідних компетенцій; 

- сприяння розвитку потенціалу в осіб з особливими освітніми потребами з 

подальшим визначенням їх професійної орієнтації; 

- формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки 

дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах 

освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти; 

- забезпечення розвитку навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з 

урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення 

особистості. 

5.3. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного 

центру становить 36 годин на тиждень та включає час, необхідний для виконання 

ними завдань інклюзивно-ресурсного центру, визначених Положенням про 

інклюзивно-ресурсний центр, та посадових обов’язків, передбачених трудовим 

договором та/або посадовою інструкцією, зокрема: 

проведення комплексної оцінки; 

здійснення системного кваліфікованого супроводу; 

надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг; 

провадження інших видів діяльності, що забезпечують виконання завдань 

інклюзивно-ресурсного центру, визначених цим Положенням. 

 

VI. Кадрове забезпечення ІРЦ 

6.1. Керівництво діяльністю інклюзивно-ресурсного центру здійснює директор, 

який призначається на посаду строком на шість років на конкурсній основі та 

звільняється з посади засновником інклюзивно-ресурсного центру або 

уповноваженим ним органом (посадовою особою). 

Рішення про проведення конкурсу приймається засновником інклюзивно-

ресурсного центру або уповноваженим ним органом (посадовою особою): 

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового інклюзивно-

ресурсного центру; 

- не менш як за два місяці до завершення строкового трудового договору, 

укладеного з директором інклюзивно-ресурсного центру; 

- не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня дострокового 

припинення договору, укладеного з директором відповідного інклюзивно-

ресурсного центру, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся. 

Конкурс на посади директора інклюзивно-ресурсного центру проводиться 

відповідно до положення про конкурс, затвердженого засновником або 

уповноваженим ним органом (посадовою особою). 

На посаду директора інклюзивно-ресурсного центру призначається особа, яка має 

вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю 

«Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» 

(«Практична психологія») та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не 
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менш як п’ять років та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем 

конкурсу відповідно до порядку, затвердженого засновником інклюзивно-ресурсного 

центру. 

6.2. Директор інклюзивно-ресурсного центру: 

1) планує та організовує роботу інклюзивно-ресурсного центру, видає відповідно 

до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції 

фахівців інклюзивно-ресурсного центру; 

2) призначає на посаду працівників інклюзивно-ресурсного центру, звільняє їх із 

займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції 

працівників інклюзивно-ресурсного центру, заохочує працівників інклюзивно-

ресурсного центру і накладає на них дисциплінарні стягнення; 

3) створює належні умови для продуктивної праці фахівців інклюзивно-

ресурсного центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження 

сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій 

надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг особам з 

особливими освітніми потребами; 

4) розпоряджається за погодженням із засновником в установленому порядку 

майном інклюзивно-ресурсного центру та його коштами, формує кошторис, укладає 

цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та 

матеріальних ресурсів; 

5) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності інклюзивно-

ресурсного центру; 

6) представляє інклюзивно-ресурсний центр у відносинах з державними 

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями; 

7) подає засновнику річний звіт про діяльність інклюзивно-ресурсного центру; 

8) видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання; 

9) діє від імені інклюзивної-ресурсного центру без довіреності; 

10) залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань інклюзивно-

ресурсного центру шляхом укладення з ними цивільно-трудових договорів 

відповідно до своєї компетенції; 

11) може вносити засновнику інклюзивно-ресурсного центру пропозиції щодо 

підвищення ефективності діяльності інклюзивно-ресурсного центру. 

6.3. Діяльність інклюзивно-ресурсних центрів забезпечують педагогічні 

працівники - керівник (директор), завідувач філії (за наявності філії), фахівці 

(консультанти) інклюзивно-ресурсного центру (практичні психологи, вчителі-

реабілітологи, вчителі-логопеди, інші вчителі-дефектологи). 

Штатний розпис інклюзивно-ресурсного центру затверджує його засновник 

відповідно до законодавства. До штатного розпису інклюзивно-ресурсного центру 

додаткові посади вводяться за рахунок спеціального фонду. 

6.4. На посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру 

призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною 

мовою, мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра (спеціаліста) 

за спеціальностями «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або 

«Психологія» («Практична психологія»), стаж педагогічної та/або науково-
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педагогічної роботи не менш як два роки у порядку, встановленому трудовим 

законодавством. 

6.5. Призначення на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного 

центру здійснюється керівником (директором) інклюзивно-ресурсного центру. 

6.6. Обов’язки директора та інших працівників інклюзивно-ресурсного центру 

визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій, затверджених 

директором інклюзивно-ресурсного центру. 

6.7. На педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів поширюються 

умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені 

законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної 

середньої освіти. 

6.8. У разі потреби інклюзивно-ресурсний центр може залучати додаткових 

фахівців шляхом укладання цивільно-правових угод. 

 

VIІ. Управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру 

7.1. У своїй діяльності інклюзивно-ресурсний центр підпорядковується 

засновнику. Органи управління у сфері освіти обласних держадміністрацій 

здійснюють координацію діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, контроль за 

дотриманням ними актів законодавства та Положення про інклюзивно-ресурсний 

центр. 

7.2. Засновник утворює, реорганізовує та ліквідовує інклюзивно-ресурсний 

центри. 

7.3. Засновник та Орган управління в межах своєї компетенції: 

1) утворюють, реорганізовують та ліквідовують інклюзивно-ресурсні центри, 

затверджують та змінюють їх склад, графік роботи, організовують та проводять 

конкурси на зайняття посади директора та педагогічних працівників інклюзивно-

ресурсного центру; 

2) призначають на посаду та звільняють з посади директора інклюзивно-

ресурсного центру; 

3) заслуховують звіт про діяльність інклюзивно-ресурсного центру; 

4) залучають необхідних фахівців для надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг шляхом укладення цивільно-правових угод 

відповідно до запитів інклюзивно-ресурсного центру; 

5) забезпечують створення матеріально-технічних умов, необхідних для 

функціонування інклюзивно-ресурсного центру та організації інклюзивного 

навчання; 

6) проводять моніторинг виконання рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру 

підпорядкованими їм закладами освіти. 

 

VIІI. Ведення ділової документації ІРЦ 

8.1. Для організації та обліку роботи фахівці інклюзивно-ресурсного центру 

ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема: 

- річний план роботи інклюзивно-ресурсного центру; 

- річний план роботи фахівців інклюзивно-ресурсного центру; 
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- щотижневі графіки роботи інклюзивно-ресурсного центру та фахівців 

інклюзивно-ресурсного центру; 

- звіти фахівців інклюзивно-ресурсного центру про результати надання 

психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг особам з особливими 

освітніми потребами; 

- журнал обліку заяв; 

- журнал обліку висновків про комплексну оцінку; 

- журнал обліку консультацій; 

- особові справи осіб, які пройшли комплексну оцінку. 

 

ІX. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність 

9.1. Матеріально-технічна база інклюзивно-ресурсного центру включає будівлі, 

споруди, приміщення, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість 

яких відображена у балансі. 

9.2. Майно, закріплене за інклюзивно-ресурсним центром, належить йому на 

праві користування та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено 

законодавством. 

9.3. Фінансування інклюзивно-ресурсного центру здійснюється Засновником 

відповідно до законодавства. 

9.4. Фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру 

провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та 

інших нормативно-правових актів. 

9.5. Джерелами фінансування інклюзивно-ресурсного центру є кошти засновника, 

благодійні пожертви юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені 

законодавством, у тому числі кошти, одержані за надання додаткових освітніх та 

інших платних послуг, гранти, дарунки, інші надходження, одержані від юридичних 

та фізичних осіб. 

Інклюзивно-ресурсний центр має право надавати платні послуги відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, 

іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності». 

Надходження, отримані інклюзивно-ресурсним центром за надання платних 

послуг та за рахунок інших додаткових джерел фінансування, в установленому 

законодавством порядку використовуються для забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсного центру, передбаченої його установчими документами. 

9.6. Інклюзивно-ресурсний центр самостійно розпоряджається надходженнями 

від надання платних послуг та інших додаткових джерел фінансування, передбачених 

його установчими документами. 

9.10. У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших 

адміністративно-територіальних одиниць або територіальних громад інклюзивно-

ресурсний центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня їх звернення інформує 

про них засновника та відповідний орган управління освітою. У такому разі 

діяльність інклюзивно-ресурсних центрів організовується в одній із форм 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF
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співробітництва, визначених Законом України “Про співробітництво територіальних 

громад”. 

 

X. Припинення діяльності ІРЦ 

10.1. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру припиняється в результаті його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про 

реорганізацію або ліквідацію інклюзивно-ресурсного центру приймається 

засновником. Припинення діяльності інклюзивно-ресурсного центру здійснюється 

комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною 

в установленому законодавством порядку. 

10.2. Під час реорганізації інклюзивно-ресурсного центру його права та обов’язки 

переходять до правонаступника, що визначається засновником. 

10.3. Інклюзивно-ресурсний центр, що є юридичною особою, вважається 

реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідного 

запису в установленому порядку. 

 

XI. Внесення змін та доповнень до Статуту 

11.1. Зміни до Статуту вносяться рішенням Засновника - Перечинської міської 

ради Закарпатської області та оформлюються шляхом викладення його в новій 

редакції.  

11.2. Викладений в новій редакції Статут підлягає державній реєстрації 

відповідно до вимог чинного законодавства.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#n2
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 
 

від 16 березня 2023 року №___ 

м.Перечин 

 

Про затвердження Статуту комунального закладу 

«Краєзнавчий музей міста Перечин» 

 

 Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

культуру», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», враховуючи лист відділу освіти, культури, сімї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради від 08.03.2023 року №01-30/227 та врахувавши 

висновки постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визнати Положення Комунального закладу «Краєзнавчий музей міста Перечин», 

що затверджене Рішенням сесії Перечинської  міської ради № 242  від 19.04.2018 

року таким, що втратило чинність. 

2. Змінити юридичну адресу Комунального закладу «Краєзнавчий музей міста 

Перечин» з Закарпатська обл., Перечинський район, місто Перечин, вулиця 

Ужанська, будинок 7 на Закарпатська обл., Ужгородський район, місто Перечин, 

вулиця Ужанська, будинок 7. 

3. Затвердити Статут Комунального закладу «Краєзнавчий музей міста Перечин»  

(додається). 

4. Уповноважити керівника закладу Вайда О.М. провести державну реєстрацію 

Статуту Комунального закладу «Краєзнавчий музей міста Перечин». 

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

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

спорту (голова комісії Гунка Ф.Ф.). 

 

Міський голова                                                            Іван ПОГОРІЛЯК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Перечинської міської ради 

VIII cкликання ради  

№____від 16 березня 2023року 

голова міської ради 

___________Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

Комунального закладу 

«Краєзнавчий музей міста Перечин» 
 

(Нова редакція) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Перечин  

2023рік 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Цей Статут розроблений на підставі Закону України «Про музеї та 

музейну справу» із внесеними змінами, Закону України «Про культуру» і 

є документом, який регламентує діяльність Комунального закладу 

«Краєзнавчий музей міста Перечин». 

 

1.2. Комунальний заклад «Краєзнавчий музей міста Перечин» (надалі – 

Музей), створено згідно з рішенням четвертої сесії сьомого скликання 

Перечинської міської ради від 19.04.2018р. № 242. 

 

1.3. Засновником Комунального закладу «Краєзнавчий музей міста Перечин» 

є Перечинська міська рада (надалі – Засновник). 

 

1.4. Перечинський музей у своїй діяльності підпорядковується відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради (надалі–

Орган управління). 

 

1.5. Повне найменування: Комунальний заклад «Краєзнавчий музей міста 

Перечин». Скорочена назва: КЗ «Краєзнавчий музей міста Перечин». 

 

1.6. Юридична адреса установи: 89200, м.Перечин, вул.Ужанська 7, 

Ужгородського району, Закарпатської області. Код ЄДРПОУ 41127037.  

 

1.7. Музей фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету через відділ 

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

є головним розпорядником коштів Музею. 

 

1.8. Доходи (прибутки)  музею використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання Музею, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

 

1.9. Музей є культурно-освітній неприбутковий заклад, призначений для 

вивчення, зберігання, використання та популяризації музейних предметів 

та музейної колекції з освітньою метою, залучення громадян до історико-

культурноїспадщини краю, формування історичної, етнічної та естетичної 

культури. 

1.10. За профілем Музей — краєзнавчий. 

 

1.11. Всі предмети, що зберігаються в музеї і внесені в його інвентарні книги, 

складають його основний фонд і входять до складу музейного фонду 

України. Музей забезпечує збереження основного фонду і створює умови 

для його широкого використання. 

 

1.12. Музей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 
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України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону 

праці», «Про оренду державного та комунального майна», Бюджетним 

Кодексом України, Кодексом законів про працю, іншими нормативно-

правовими актами України, рішеннями Перечинської міської ради, 

виконавчого комітету Перечинської міської ради, розпорядженнями 

міського голови, наказами начальника Органу управління та цим 

Статутом. 

 

ІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС МУЗЕЮ 

 

2.1. КЗ «Краєзнавчий музей міста Перечин» є юридичною особою. Права і 

обов’язки юридичної особи Музей набуває з дня його державної 

реєстрації. 

 

2.2. Музей має печатку зі своїм найменуванням, може мати фірмову емблему, 

яка реєструється відповідно до чинного законодавства. 

 

2.3. Музей несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного 

йому майна згідно з чинним законодавством. 

 

ІІІ. ПРАВАТА ОБОВ’ЯЗКИ МУЗЕЮ 

 

3.1. Музей планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки 

свого розвитку за погодженням з Органом управління. 

 

3.2. Для реалізації статутних завдань Музей, у встановленому порядку, має 

право: 

- проводити екскурсійну і експозиційну роботу; 

-розробляти проектні завдання для реєстрації пам’яток

 архітектури та мистецтва, які входять до складу Музею; 

-проводити виставкову роботу, створення пересувних виставок; 

-проводити культурно-масові заходи (творчі зустрічі, робота із 

школярами, студентами, молоддю); 

-зберігати пам’ятники архітектури та мистецтв, що входять до складу 

Музею, вести їх наукову документацію; 

-розробляти науково-інформаційні та рекламні матеріали за профілем 

своєї діяльності (буклети, проспекти, афіші і т. д.); 

-займатися господарською діяльністю, види та напрямки якої 

погоджуються з Органом управління; 

-залучати на договірних засадах кошти державних, громадських і 

приватних підприємств і організацій, використовувати інвестиції і 

благодійні кошти вітчизняних і іноземних юридичних та фізичних осіб; 

-купувати предмети старовини, народного побуту, твори мистецтва, 

товари і матеріали, необхідні для поповнення і утримання фонду Музею 

за погодженням Органу управління; 
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-надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства; 

-одержувати добровільні майнові та фінансові внески, добровільні 

пожертви, дари, в т.ч. за заповітом, від вітчизняних та іноземних 

юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій; 

-виготовляти за рахунок спец коштів сувенірну, аудіо-, аудіовізуальну та 

відеопродукцію і реалізувати її; 

-надавати на комерційній або договірній основі послуги зі зйомки, 

ксерокопіювання та інших видів відтворення музейних предметів, 

документів тощо, а також інформаційні, консультаційні, науково-

методичні, науково-дослідні послуги, що не суперечать основним 

завданням діяльності Музею в порядку, передбаченому законодавством 

України; 

-створювати структурні підрозділи. 

 

3.3. Музей зобов’язаний: 

- забезпечити належне зберігання музейного фонду; 

-      здійснювати заходи з охоронної та пожежної безпеки; 

- забезпечувати встановлений режим утримання, використання та 

збереження приміщення Музею і території навколо нього; 

- здійснювати оперативну діяльність щодо матеріально-технічного 

забезпечення діяльності Музею; 

- створювати належні умови для продуктивної праці, забезпечувати 

додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, 

соціального страхування. 

 

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4.1. Основними завданнями Музею є: 

- збереження, комплектування, вивчення та використання музейних 

цінностей, що становлять колекцію закладу; 

- здійснення культурно-просвітницької, науково-дослідницької,

 фондової, реставраційної, пам'яткоохоронної діяльності; 

- ведення у встановленому порядку експозиційно-виставкової діяльності; 

- національно-патріотичне, гуманістичне, естетичне виховання 

підростаючого покоління, залучення їх до надбань краю; 

- здійснення комплектування музейних фондів; 

- забезпечення екскурсійного та лекційного обслуговування відвідувачів 

Музею; 

- здійснення у встановленому порядку рекламно-інформаційної та 

видавничої діяльності; 

- забезпечення підвищення кваліфікації фахівців Музею, організації 

стажування; 

- написання тематико-експозиційних планів діючої експозиціїй 

тимчасових виставок, паспортизація експонатів; 

- написання статей, монографій, методичних розробок з основних 
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питань наукової діяльності, укладання каталогів, буклетів та їх 

публікація, участь у наукових конференціях та семінарах. 

4.2. Основними формами роботи з виконання цих завдань є: 

- екскурсії  експозиціями Музею, виставками, пам'ятками історії та 

культури міста; 

- організація стаціонарних виставок; 

- лекції та бесіди; 

- тематичні вечори, зустрічі з митцями, учасниками бойових дій за 

незалежність України, народними майстрами, краєзнавцями; 

- тематичні заняття з історії краю; 

- консультації для школярів та студентів; 

- науково-дослідна робота, поповнення музейного фонду експонатами, 

вивчення матеріалів та документів; 

- координація роботи краєзнавців міста. 

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА МУЗЕЮ 

 

5.1. Майно Музею є комунальною власністю Перечинської міської ради та 

закріплюється за музеєм на праві користування. 

 

5.2. Засновник надає Музею необхідне матеріально-технічне забезпечення. 

 

5.3. Майно Музею перебуває на балансі Органу управління, відображається в 

бухгалтерському і спеціальному фондовому обліках та звітності Органу 

управління. 

 

5.4. Збитки, завдані Музею в результаті порушення його майнових прав 

громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються Музею за рішенням суду. 

 

5.5. Для здійснення Статутної діяльності Музей може: 

- здійснювати додаткове матеріально-технічне забезпечення за

 рахунок позабюджетних коштів (придбання, дарування, заповіти, 

пожертви тощо); 

- одержувати майно у безоплатне користування у встановленому порядку 

на певний термін або безстроково. 

 

VІ. МУЗЕЙНИЙ ФОНД 

 

6.1. Усі матеріальні та культурні цінності, що знаходяться в Музеї мають 

історичне, етнографічне, наукове значення, обліковані в установленому 

порядку і становлять його фонд, входять до складу державної частини 

Музейного фонду України, і не підлягають приватизації, даруванню чи 

вилученню з фондів Музею іншим способом, не передбаченим 

законодавством України. 
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6.2. Унікальні пам’ятки музейного Фонду України, що мають виняткове 

наукове, історичне, художнє чи інше культурне значення, незалежно від 

форм власності й місце зберігання, заноситься Міністерством культури 

України до Державного реєстру національного культурного надбання. 

 

6.3. Музей, а також установи, яким він підпорядкований зобов’язані 

забезпечувати збереження музейного фонду України та сприяти його 

поповненню. Керівник Музею зобов’язаний створити належні умови, 

встановити спеціальний науково обґрунтований режим зберігання 

пам’яток. Знищення пам’яток Музейного фонду України не допускається. 

 

6.4. Формування музейного фонду здійснюється шляхом: 

-  музеєм за рахунок міського бюджету та позабюджетних коштів, у тому 

числі й благодійних; 

- Передачі Музею у встановленому порядку пам’яток, виявлених під 

час археологічних, етнографічних, науково-природничих та інших 

експедицій, ремонтних, будівельних, реставраційних робіт, у т. ч. з 

дорогоцінних металів, коштовного каміння та скарбів; 

- безоплатної передачі Музею пам’яток підприємствами, 

організаціями, громадянами; 

- передачі Музею пам’яток, конфіскованих згідно з чинним законодавством; 

- повернення в Україну розшуканих пам’яток, які були незаконно вивезені; 

- іншими способами, що не суперечать чинному законодавству. 

 

6.5. Облік пам’яток у Музеї здійснюється у порядку, визначеному відомчим 

Міністерством. Музей забезпечує облік і зберігання пам’яток відповідно 

до внутрішньомузейної інструкції. 

 

6.6. Вивезення предметів з музейної колекції за межі Музею забороняються, 

крім таких випадків: 

- тимчасове  експонування в інших музейних та виставкових закладах, 

в т.ч. за межами України; 

- передача експонатів для здійснення реставраційних, експертних 

робіт, здійснення стаціонарних наукових оглядів та досліджень, які 

внаслідок різних обставин не можуть бути здійснені в музейних умовах. 

 

6.7. Музейні колекції та музейні предмети не підлягають відчуженню, за 

винятком обміну на інші музейні колекції та предмети, відповідно до 

чинного законодавства. 

 

VІІ. УПРАВЛІННЯ МУЗЕЄМ 

 

7.1. Управління Музеєм здійснюється Засновником безпосередньо через 

Орган управління в межах повноважень, передбачених чинним 
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законодавством. 

 

7.2. Безпосереднє керівництво Музеєм здійснює його Директор, який 

призначається шляхом укладення з ним контракту. 

 

7.3. Директор Музею: 

 

- Призначається на посаду та звільняється начальником Органу управління; 

- забезпечує реалізацію державної політики в галузі культури; 

- здійснює загальне керівництво Музеєм, відповідає за організацію його 

діяльності; 

- забезпечує пропаганду історично-краєзнавчої, художньої та літературної 

спадщини, здійснення наукової та культурно-освітньої роботи; 

організовує комплектування, вивчення і популяризацію фонду Музею; 

- забезпечує суворе дотримання інструкції з обліку і збереження майна 

Музею та експонатів, що знаходяться в колекціях Музею, а також 

здійснення необхідних реставраційних робіт, керує науково-

експозиційною, просвітницькою, методичною та іншими видами 

діяльності Музею; 

- відповідає за розробку місячних і перспективних планів роботи Музею; 

- укладає та розриває договори, що стосуються культурно-масової 

діяльності Музею; 

- здійснює заходи щодо поповнення матеріально-технічної бази Музею; 

- у межах своєї компетенції видає накази, призначає і звільняє працівників 

Музею за погодженням з начальником Органу управління, розробляє та 

подає на затвердження начальнику Органу управління посадові інструкції 

та визначає обов’язки працівників, контролює їх виконання; 

- створює умови для роботи працівникам Музею, підвищення їхнього 

кваліфікаційного рівня; 

- забезпечує заохочення працівників Музею за показниками їхньої роботи, в 

т.ч. надбавки і доплати до посадових окладів з позабюджетних коштів. 

Здійснює накладання дисциплінарних стягнень відповідно до трудового 

законодавства; 

- без оформлення доручення представляє Музей в органах влади та 

місцевого самоврядування, в установах та організаціях, закладах, 

підприємствах на території України та за її межами; 

- здійснює безпосереднє керівництво системою забезпечення пожежної 

безпеки Музею і несе персональну відповідальність за дотримання вимог 

пожежної безпеки відповідно до нормативно-правових актів у галузі 

пожежної безпеки. 

- виконує інші функції, передбачені законодавством України.  

 

7.4. Структура і штатний розпис Музею визначаються його директором у 

межах доведеного в установленому порядку фонду заробітної плати та 

чисельності, які затверджуються Органом управління. 
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7.5. Трудовий колектив Музею складається з громадян, які там працюють. 

Правовий і соціальний захист працівників Музею забезпечується 

державою і Засновником Музею згідно із законодавством. 

 

VІІІ. ФІНАНСУВАННЯ МУЗЕЮ 

 

8.1. Основне фінансування Музею здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

 

8.2. Бухгалтерський облік фінансової діяльності Музею веде централізована 

бухгалтерія Органу управління. 

 

8.3. Додатковими джерелами фінансування Музею є: 

 

- надання платних послуг населенню, реалізація сувенірної та 

поліграфічної продукції, виробів майстрів народних ремесел та 

промислів; 

- гранти на здійснення окремих музейних проектів від українських та 

закордонних юридичних і фізичних осіб; 

- благодійні внески; 

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством. 

8.4. Усі надходження з різних джерел зараховуються на спец рахунок Музею. 

 

8.5. Кошти, виділені з місцевого бюджету та власні надходження 

використовуються Музеєм за цільовим призначенням згідно з кошторисом, 

затвердженим Перечинською міською радою. 

 

ІХ. ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

9.1.  Музей бере участь у міжнародному культурному співробітництві в 

галузі музейної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод. 

 

9.2.  Участь Музею у міжнародному культурному співробітництві 

здійснюється у встановленому порядку шляхом: 

- проведення спільних наукових досліджень на основі розробки і 

реалізації міжнародних наукових програм; 

- здійснення взаємного обміну музейною інформацією, виставками, 

вивчення міжнародного досвіду організації музейної справи; 

- участі в міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах, виставках; 

- участь у міжнародних спільних заходах, фондах та інших організаціях, 

з метою одержання коштів на здійснення статутних завдань Музею; 

- здійснення іншої спільної діяльності відповідно до угод, якщо вона не 

суперечить законодавству України та міжнародним договорам України. 
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Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ 

 

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) 

Музею здійснюється за рішенням Засновника, а також за рішенням суду у 

випадках, передбачених чинним законодавством. 

 

10.2. Ліквідація Музею здійснюється ліквідаційною комісією, утвореною 

Засновником. Порядок  і строки проведення ліквідації, а також строк для 

заяви претензій кредиторам визначаються Засновником. 

 

10.3. При реорганізації і ліквідації Музею працівникам, які звільняються, 

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового 

законодавства України. 

 

10.4. Музей вважається ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного 

державного реєстру підприємств, установ та організацій України. 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 
 

від 16 березня 2023 року №___ 

м.Перечин 

 

Про внесення змін до Статуту КЗ «Публічна 

бібліотека» Перечинської міської ради  

 

 Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про культуру», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», враховуючи лист відділу освіти, 

культури, сімї, молоді та спорту Перечинської міської ради від 08.03.2023 року 

№01-30/227 та врахувавши висновки постійної депутатської комісії, 

Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Статуту КЗ «Публічна бібліотека» Перечинської міської 

ради  та викласти його у новій редакції (додається). 

2. Уповноважити керівника закладу Луцук Н.І. провести державну 

реєстрацію Статуту КЗ «Публічна бібліотека» Перечинської міської ради. 

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

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

культури та спорту (голова комісії Гунка Ф.Ф.). 

 

 

Міський голова                                                            Іван ПОГОРІЛЯК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Перечинської міської ради 

VIII cкликання  
№____від 16 березня 2023року 

голова міської ради 

___________Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СТАТУТ 

Комунального закладу 

«Публічна бібліотека» 

Перечинської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Перечин 2023 рік 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Цей Статут Комунального закладу «Публічна бібліотека» 

Перечинської міської ради (далі - Статут) розроблений відповідно до чинного 

законодавства України і є документом, який регламентує діяльність 

Комунального закладу «Публічна бібліотека» Перечинської міської ради. 

1.2. Комунальний заклад «Публічна бібліотека» Перечинської міської ради 

(далі – «Публічна бібліотека») - неприбутковий, інформаційний, культурний, 

освітній заклад, що знаходиться у комунальній власності Перечинської міської 

ради.  

Для досягнення статутних цілей своєї діяльності «Публічна бібліотека» в 

порядку, встановленому законодавством України, використовує всі права та 

несе обов’язки, які не заборонені законодавством України і передбачені цим 

Статутом. 

1.3. Форма власності – комунальна. 

Організаційно-правова форма закладу – комунальний заклад. 

1.4. Найменування закладу: 

Повне: комунальний заклад «Публічна бібліотека» Перечинської міської ради.  

Скорочене: КЗ«Публічна бібліотека». 

1.5. Місцезнаходження закладу: 89200, Закарпатська область, 

Ужгородський район, м. Перечин, вул. Ужгородська, 20, код за ЄДРПОУ 

42111755. 

1.6. «Публічна бібліотека» є юридичною особою, має самостійний баланс, 

рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням та 

ідентифікаційним кодом, штамп, інші реквізити відповідно до чинного 

законодавства.  

1.7. Засновником «Публічної бібліотеки» є Перечинська міська рада 

Закарпатської області, код за ЄДРПОУ 04351274, місцезнаходження: 89200, 

Закарпатська область, Ужгородський район, м. Перечин,  пл. Народна, 16  (далі 

– Засновник). 

Засновник  здійснює  управління  майном, активами, здійснює 

фінансування та інші  заходи, необхідні для функціонування  закладу  

відповідно до цілей Статуту, у  порядку і межах, визначених законодавством, 

безпосередньо або через уповноважений орган.  

1.8. Уповноваженим органом управління «Публічною бібліотекою» є 

відділ освіти, культури, сімʼї, молоді та спорту Перечинської міської ради, код 

за ЄДРПОУ 41625530, місцезнаходження: 89200, Закарпатська область, 

Ужгородський район, м. Перечин, вул. Ужанська, 19 Б  (далі – Уповноважений 

орган управління). 

«Публічна бібліотека» у фінансово-господарській діяльності 

підпорядкована відділу освіти, культури, сім’ї , молоді та спорту Перечинської 

міської ради. 

1.9. Засновник затверджує Статут «Публічної бібліотеки», вносить зміни 

до них та здійснює інші дії. 
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1.10. Положення про структурні підрозділи затверджується керівником 

«Публічної бібліотеки». 

1.11. «Публічна бібліотека» має у своєму складі структурні підрозділи,  які 

не мають статусу  юридичної особи і діють на підставі цього Статуту та 

Положення про структурний підрозділ, а саме:  

-Дитяча бібліотека Перечинської ТГ (місцезнаходження: 89200, 

Закарпатська область, Ужгородський район, м. Перечин, вул. Ужанська,              

будинок, 2);  

-Бібліотека с. Зарічово (місцезнаходження: 89212, Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Зарічово, вул. Миру, будинок 60);  

 Бібліотека с. Сімер (місцезнаходження: 89213, Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Сімер,  вул. Карпатська, будинок 74);  

-Бібліотека с. Ворочево (місцезнаходження: 89220, Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Ворочево, вул. Центральна, будинок 86);  

-Бібліотека с. Сімерки (місцезнаходження: 89203, Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Сімерки, вул. Центральна, будинок 125).  

1.12. У своїй діяльності Публічна бібліотека керується Конституцією 

України, Законами України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства культури  та інформаційної політики України, іншими 

нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у сфері 

бібліотечної справи, наказами департаменту культури, національностей та 

релігій Закарпатської обласної державної адміністрації, рішеннями сесій 

Перечинської  міської ради, розпорядженнями Перечинського міського голови, 

наказами відділу освіти, культури, сімʼї, молоді та спорту Перечинської міської 

ради,  а також цим Статутом. 

 

ІІ. Мета та основні напрямки діяльності комунального закладу 

«Публічна бібліотека» Перечинської міської ради 

 

 2.1. Метою діяльності Публічної бібліотеки є реалізація прав громадян на 

бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації 

та культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і 

надаються у тимчасове користування громадян. 

 2.2. Публічна бібліотека є головною бібліотекою Перечинської 

територіальної громади, інформаційним та культурно-освітнім закладом у сфері 

бібліотечно-інформаційного обслуговування населення, методичним центром, з 

питань розвитку бібліотечної справи, книгосховищем вітчизняних творів, друку 

літератури іноземними мовами, центральним депозитарієм краєзнавчої 

літератури, центром галузевої інформації з питань культури та мистецтва ТГ. 

Вона формує, зберігає й організовує єдиний фонд документів, визначає його 

структуру та здійснює розподіл між структурними підрозділами об’єднаної 

територіальної громади, та організовує його циркуляцію і використання.  

 2.3. Основним завданням Публічної бібліотеки є здійснення сервісного 

обслуговування користувачів шляхом надання широкого спектру бібліотечних, 
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інформаційних послуг з метою розповсюдження знань та інформації, розкриття 

культурних надбань, вирішення соціально-економічних та соціокультурних 

завдань, що сприятимуть успішному розвитку особистості. 

2.4. Для виконання цих завдань Публічна бібліотека: 

2.4.1. Забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, 

незалежно від їхньої статі, віку, національності, освіти, соціального 

походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання.        

Бібліотеки - структурні підрозділи, здійснюють свою діяльність, виходячи з 

особистих, соціальних та інших потреб мешканців свого регіону в інформації, 

спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав. 

2.4.2. Обслуговує населення громади через абонементи, читальні зали, 

інформаційно-бібліографічну службу, здійснює дистанційне обслуговування 

засобами телекомунікацій.  

2.4.3. Формує бібліотечний фонд універсального профілю на різних носіях. 

2.4.4. Комплектується краєзнавчими виданнями на основі придбання різних 

видів документів за бюджетні і позабюджетні кошти. Формує фонд україніки як 

вітчизняних видань, так і видань з діаспори та іншими. Формує фонд 

документів мовою національних меншин, які компактно проживають в громаді. 

2.4.5. Виявляє, систематизує, облікує, зберігає, використовує цінні, рідкісні 

документи та колекції. Забезпечує для цих видань особливий режим охорони, 

зберігання та використання. 

2.4.6. Забезпечує належне збереження бібліотечних фондів, здійснює 

контроль за їх використанням. Вилучає з бібліотечного фонду документи у 

порядку, визначеному нормативними документами у сфері культури. 

2.4.7. Здійснює зберігання наукової, спеціальної та особливо цінної 

літератури, що надходить в декількох або одному примірнику. 

2.4.8. Публічна бібліотека забезпечує централізоване комплектування і 

обробку бібліотечного фонду; оперативність надходження нових документів в 

усі структурні підрозділи системи; вивчення потреб користувачів та ступеня 

їхнього задоволення фондами. 

 2.4.9. Здійснює розподіл книг за Державними (обласними) програмами в 

територіальній громаді. 

2.4.10. Публічна бібліотека здійснює сумарний та індивідуальний облік 

документів, що надходять 

2.4.11. Публічна бібліотека регулярно інформує бібліотеки - структурні 

підрозділи  про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на 

весь  фонд, у тому числі зведені каталоги. Бібліотеки-структурні підрозділи 

ведуть каталоги і картотеки на свої фонди. 

2.4.12. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду 

(складання акта, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного 

апарату), здійснює Публічна бібліотека за поданням актів бібліотеками-

структурними підрозділами; зняття з балансового рахунку здійснюється 

бухгалтерією. 

2.4.13. Здійснює перерозподіл дублетних, непрофільних, мало 

використовуваних користувачами творів друку між бібліотеками через 
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створений обмінний фонд. Організовує між бібліотеками інших систем і 

відомств,установ, організацій, підприємств обмін документами. 

2.4.14. Надає читачам всіх вікових груп (дорослим, юнацтву, дітям) 

гарантований мінімум бібліотечних послуг, в тому числі на платній основі. 

2.4.15. Користувачі мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через 

Публічну бібліотеку або зручну для них бібліотеку-структурний підрозділ. 

Бібліотеки використовують наявні технічні можливості для здійснення 

віддаленого пошуку інформації. 

2.4.16. Забезпечує створення в процесі бібліотечно-інформаційного 

обслуговування необхідних умов для використання будь-яких частин 

бібліотечного фонду; свободу вибору творів друку та інших документів у 

поєднанні з цілеспрямованим формуванням читацьких потреб. 

2.4.17. Організовує диференційоване обслуговування читачів із 

врахуванням їхніх вікових особливостей, освітнього рівня, професійно-

виробничих, освітніх, культурних та пізнавальних потреб. Використовує 

інформаційні мережі для забезпечення доступу користувачів до баз даних. 

2.4.18. Здійснює інформаційно-бібліографічне обслуговування із 

пріоритетністю краєзнавчого аспекту інформації з використанням традиційних 

і електронних носіїв. 

2.4.19. Проводить просвітницьку роботу, створює для читачів об’єднання і 

клуби за інтересами. 

2.4.20. Забезпечує взаємодію бібліотек різних видів, є організаційно-

методичним і координаційним центром бібліотек  територіальної громади, а 

саме: 

-   вивчає й аналізує стан бібліотечної справи в громаді; 

-   проводить наради, семінари, практикуми, бере участь в діяльності курсів 

з підвищення професійного рівня бібліотечних працівників, в організації і 

підведенні підсумків оглядів, оглядів-конкурсів тощо. 

-   бере участь у реалізації державних, і розробленні та реалізації 

регіональних програм у межах своєї компетенції. 

-  приймає і забезпечує участь бібліотек-структурних підрозділів у наукових 

дослідженнях та впроваджує їх результати у практику роботи бібліотек. 

2.4.21. «Публічна бібліотека»  може здійснювати видавничу діяльність. 

2.4.22. «Публічна бібліотека» має право надавати платні послуги відповідно 

до законодавства України. 

2.4.23. «Публічна бібліотека» керується принципами нейтралітету щодо 

політичних партій, громадських рухів і конфесій; гуманізму, пріоритету 

загальнолюдських цінностей. 

2.4.24. «Публічна бібліотека» здійснює індивідуальний і сумарний облік 

наявного в них фонду. 

2.5. Діяльність «Публічної бібліотеки» визначається річним планом, який 

затверджується начальником відділу освіти, культури, сім’ї молоді та спорту  

Перечинської міської ради. 

2.6. Порядок обслуговування користувачів визначається правилами 

користування бібліотекою, затвердженими директором. 
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2.7. «Публічна бібліотека» співпрацює з творчими спілками, державними та 

іншої форми власності підприємствами, установами, громадськими 

організаціями, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном. 

2.8. Публічна бібліотека має право укладати договори (контракти) з іншими 

юридичними  особами з метою співробітництва у сфері культури, брати участь 

у діяльності відповідних організацій і фондів згідно з чинним законодавством 

та за згодою Засновника чи Уповноваженого органу управління. 

 
 

ІІІ. Організаційна структура комунального закладу «Публічна 

бібліотека» 
 

3.1. Управління «Публічною бібліотекою» здійснюється відповідно до 

цього Статуту на основі поєднання прав Засновника, Уповноваженого органу 

управління та участі в управлінні трудового колективу. 

3.2. Структурні підрозділи «Публічної бібліотеки» не мають права 

юридичної особи та діють на підставі Положень, затверджених Засновником.  

3.3. Загальна чисельність працівників і штатний розпис структурних 

підрозділів «Публічної бібліотеки» затверджуються відділом освіти, культури, 

сімʼї, молоді та спорту Перечинської міської ради. 

3.4. Публічна бібліотека має штат працівників, єдиний бібліотечний фонд, 

з централізованим комплектуванням, обробкою документів, єдиний довідково-

пошуковий апарат зі зведеними каталогами (обліковий, алфавітний, 

систематичний). 

3.5. Усі працівники закладу та його структурних підрозділів здійснюють 

свою діяльність відповідно до посадових інструкцій та згідно з цим Статутом та 

відповідних Положень. 

 

ІV. Керівництво комунального закладу «Публічна бібліотека»  

Перечинської міської ради та його повноваження 

 

 4.1. «Публічну бібліотеку» очолює директор, який призначається за 

результатами конкурсу на контрактній основі згідно з чинним законодавством.  

  4.2. Директор призначається на посаду і звільняється з посади 

начальником відділу освіти, культури, сім’ї молоді та спорту Перечинської 

міської ради. 

    4.3. Директор «Публічної бібліотеки»: 

- організовує роботу закладу, самостійно вирішує питання його діяльності 

та несе повну відповідальність за результати цієї діяльності; 

- діє від імені закладу, представляє його інтереси в органах державної влади 

й органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з 

юридичними особами та громадянами, вирішує питання діяльності  «Публічної 

бібліотеки» в межах та порядку, визначених Статутом; 

- розпоряджається коштами та майном закладу відповідно до чинного 

законодавства; 
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- здійснює від імені закладу дії юридичного характеру, укладає правочинні, 

господарські договори й угоди, відкриває у відповідних установах рахунки; 

- визначає структуру організації, формує штат працівників «Публічної 

бібліотеки» та подає на затвердження до відділу освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту  Перечинської міської ради; 

- створює умови для збереження майна, ефективного використання ресурсів 

«Публічної бібліотеки» для вирішення  виробничих завдань та соціального 

розвитку колективу. Сприяє підвищенню активності  й відповідальності 

працівників бібліотеки  за виконання покладених  на них завдань; 

-   забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму роботи, 

час відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії на 

підставі діючих в Україні з цих питань нормативно-правових актів; 

-   забезпечує створення необхідних умов для збереження бібліотечних 

фондів, відповідає за їх повне збереження, стан обліку, інвентаризацію; 

-   несе відповідальність за створення необхідних умов для збереження 

комунальної власності (за стан збереження будівель та іншого майна), для 

роботи користувачів і працівників та ефективного використання ресурсів 

бібліотеки; 

-   слідкує за дотриманням чинного законодавства і трудової дисципліни 

всіма працівниками «Публічної бібліотеки», керує діяльністю бібліотек – 

структурних підрозділів та несе відповідальність за впровадження цієї 

діяльності та її результати; 

-   здійснює заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази «Публічної 

бібліотеки», механізації та автоматизації бібліотечних процесів; 

-   приймає на роботу та звільняє з роботи працівників бібліотек – 

структурних підрозділів,  згідно з чинним законодавством, укладає з ними 

трудові договори, застосовує заходи заохочення та накладає стягнення;        

-   видає накази і розпорядження, обов’язкові для всіх працівників  

«Публічної бібліотеки», затверджує посадові інструкції, фондову облікову 

документацію; 

-   здійснює інші юридично значимі дії відповідно до чинного законодавства 

та цього Статуту. 

4.4.     На період тимчасової відсутності директора його обов’язки виконує 

інший працівник закладу відповідно до наказу начальника відділу освіти, 

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

4.5.     Трудовий колектив «Публічної бібліотеки» складається із усіх 

працівників, які беруть участь у її діяльності на основі колективного договору, 

а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з 

бібліотекою. 

4.6.     На правах дорадчих органів у «Публічній бібліотеці» можуть 

створюватися: рада при директорові, актив бібліотеки, які функціонують згідно 

з відповідними положеннями, що затверджуються директором «Публічної 

бібліотеки». 

4.7.     У «Публічній бібліотеці» відповідно до вимог чинного законодавства 

укладається колективний договір. 
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 V. Формування, збереження і використання фонду «Публічної 

бібліотеки» 

 

5.1. Єдиний фонд Публічної бібліотеки є універсальним за змістом і 

формується з документів різних типів на різних носіях інформації. З особливою 

повнотою формується фонд місцевих (краєзнавчих) документів. 

5.2. Фонд Публічної бібліотеки включає перелік документів і баз даних. 

Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить в декількох 

або одному примірнику, найбільш важливі інформаційні і бібліографічні 

документи зберігаються у Публічній бібліотеці. 

5.3. Фонд бібліотек-філій формується з урахуванням інформаційних потреб 

і особливостей територіальної громади. 

5.4. Централізоване комплектування, сумарний та індивідуальний облік 

документів, обробку, організацію внутрішнього обміну документів бібліотек- 

структурних підрозділів  здійснює Публічна бібліотека. Бібліотеки-структурні 

підрозділи ведуть сумарний та індивідуальний облік власного фонду. 

5.5. Бібліотеки-структурні підрозділи, які входять до складу комунального 

закладу «Публічної бібліотеки», забезпечують належне зберігання документів 

шляхом обліку, раціональної організації, контролю за використанням, 

своєчасного здійснення ремонту, оправи та реставрації, здійснення санітарно-

гігієнічних заходів. 

5.6. Вилучення з бібліотечних фондів документів здійснюється у порядку, 

визначеному чинним законодавством України. 

 

VI. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база 
  

 

6.1. Матеріально-технічна база «Публічної бібліотеки» включає 

приміщення, споруди, обладнання та інвентар, засоби зв’язку, рухоме та 

нерухоме майно, що перебуває в її користуванні. 

6.2. Майно Публічної бібліотеки є комунальною власністю Перечинської 

міської ради, перебуває на балансі Органу управління, відображається в 

бухгалтерському і спеціальному фондовому обліках та звітності Органу 

управління. 

6.3. Джерелами формування майна «Публічної бібліотеки» є: 

- бюджетні асигнування; 

- кошти, одержані від надання платних послуг, інших видів господарської 

діяльності; 

        - безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних і (або) 

фізичних осіб; 

- інші джерела, не заборонені законодавством України. 

6.4. Кошти бюджету територіальної громади на утримання «Публічної 

бібліотеки», кошти за надання платних послуг та кошти, які надходять з інших 

джерел, перераховуються і зберігаються на рахунку  закладу. 
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6.5. Доходи від господарської діяльності «Публічної бібліотеки» 

використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, 

реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її 

установчими документами. 

6.6. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через бухгалтерію 

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

6.7. «Публічна бібліотека» здійснює господарську діяльність у 

відповідності з чинним законодавством і цим Статутом. 

6.8. Засобом економічного захисту книжкового фонду є стягнення  пені за 

несвоєчасне повернення книг чи їх пошкодження та ін. 

6.9. Розмір плати за надання платних послуг встановлюється «Публічною 

бібліотекою» щороку у національній валюті України. Перелік платних послуг, 

які можуть надаватися бібліотеками комунальної форми власності, 

затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг 

бібліотеками, затверджується у встановленому чинним законодавством  

порядку. 

6.10. Доходи закладу у вигляді коштів, отриманих  від надання додаткових  

платних бібліотечних послуг, звільняються від оподаткування на підставі ст.29 

Закону України  «Про бібліотеки і бібліотечну справу». 

6.11. «Публічна бібліотека»  у процесі  провадження фінансово-

господарської  діяльності має право: 

- самостійно  відкривати рахунки в банківських  установах, 

розпоряджатися  коштами, одержаними від господарської діяльності, 

відповідно до Статуту; 

- розвивати власну  матеріально-технічну  базу. 

6.12. Збитки, завдані «Публічній бібліотеці» внаслідок порушення 

майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

VII. Міжнародне співробітництво 

 

7.1. Публічна бібліотека має право здійснювати міжнародне 

співробітництво в галузі бібліотечної справи  у відповідності з міжнародними 

договорами, укладеними Україною, Законом України «Про культуру», Законом 

України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та іншими законодавчими 

актами України. 

 

VIII. Припинення діяльності закладу та його реорганізація 

 

8.1. Припинення діяльності «Публічної бібліотеки» здійснюється шляхом її 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у 

випадках та порядку, встановлених законодавством України. 

8.2. Рішення про припинення діяльності «Публічної бібліотеки» 

приймається Засновником. 
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8.3. При реорганізації чи ліквідації «Публічної бібліотеки» працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

8.4. Ліквідація «Публічної бібліотеки» здійснюється ліквідаційною 

комісією, яка створюється відповідно до законодавства України. 

8.5. У разі припинення діяльності «Публічної  бібліотеки» (у результаті її 

ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи за 

погодженням органу управління, передаються одній або кільком 

неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу 

бюджету Перечинської міської ради. 

8.6. «Публічна бібліотека» вважається реорганізованою або ліквідованою з 

моменту виключення її з Базової мережі закладів культури. 

 

ІХ. Заключні положення  
 

9.1.  Статут Публічної бібліотеки набирає чинності з дня його державної 

реєстрації. 

9.2. Зміни та доповнення  до цього Статуту  мають юридичну силу, якщо 

вони відповідають  чинному законодавству  України, оформлені письмово та 

затверджені рішенням Перечинської міської ради і зареєстровані в 

установленому законодавством України порядку або оформлені у вигляді нової 

редакції.  
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 
 

від 16 березня 2023 року №___ 

м.Перечин 

 

 

Про затвердження Порядку та 

грошової норми витрат на 

забезпечення компенсаційними 

виплатами на харчування учасників 

спортивних заходів за рахунок 

коштів місцевого бюджету на 2023 

рік 

 

 З метою посилення соціального захисту спортсменів, тренерів, інших 

учасників спортивних заходів та створення належних умов для підготовки 

спортсменів до спортивних змагань, керуючись ст. 42, 59  Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 вересня 2013 року № 689 «Про затвердження норм витрат на 

проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня», відповідно 

до наказу Міністерства молоді та спорту України від 27 січня 2014 року № 146 

«Про затвердження грошової добової норми витрат на забезпечення 

харчуванням учасників спортивних заходів», розпорядження Закарпатської 

обласної державної адміністрації від 31 серпня 2021 року №793 «Про 

забезпечення зарчуванням і лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення, дієтичними добавками учасників спортивних заходів», 

враховуючи лист відділу освіти, культури, сімї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради від 08.03.2023 року №01-30/227 та врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА 

1. Затвердити Порядок забезпечення компенсаційними витратами на 

харчування учасників спортивних змагань за рахунок коштів місцевого 

бюджету на 2023 рік згідно додатку 1 до даного рішення. 
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2. Затвердити грошову норму витрат на забезпечення харчуванням учасників 

спортивних змагань за рахунок коштів місцевого самоврядування на 2023 рік 

згідно додатку 2 до даного рішення. 

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

забезпечити компенсаційні виплати на харчування за рахунок коштів міського 

бюджету учасникам спортивних заходів міського, обласного та інших рівнів 

згідно із затвердженими нормами, виходячи із реальних можливостей бюджету. 

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

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

культури та спорту (голова комісії Гунка Ф.Ф.). 

 

 Міський голова                                                                     Іван ПОГОРІЛЯК 

 

  



49  

49 

 

 

Додаток 1 

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії  

 Перечинської міської ради VIIIскликання  

від 16 березня 2023 року №____ 

 

ПОРЯДОК 

забезпечення компенсаційними виплатами на харчування 

учасників спортивних заходів 

за рахунок коштів місцевого  бюджету на 2023 рік 
 

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення харчуванням за рахунок 

коштів місцевого бюджету (далі - бюджетні кошти) учасників спортивних 

заходів (рівня Перечинської громади, районного, обласного (міжобласного), 

Всеукраїнського та Міжнародного рівня). 

2. До спортивних заходів, учасники яких забезпечуються 

компенсаційними виплатами на харчуванням за рахунок бюджетних коштів, 

належать:  

2.1. Спортивні змагання, включені до Єдиного календарного плану 

спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів дитячо-юнацької 

спортивної школи Перечинської міської  ради (далі - ДЮСШ). 

2.2. Фізкультурно – оздоровчі та  спортивно-масові заходи Перечинської 

міської  ради на відповідний рік. 

 3. За рахунок бюджетних коштів під час проведення спортивних 

змагань, навчально-тренувальних зборів  з видів спорту, фізкультурно – 

оздоровчих та  спортивно-масових заходів забезпечуються компенсаційними 

виплатами на харчування спортсмени, тренери, спортивні судді та інші 

учасники, які забезпечують організацію та проведення спортивних заходів  

відповідно до Положень (регламентів) про проведення зазначених заходів, 

включені до списку їх учасників згідно з розпорядчим актом організатора, що 

проводить спортивний захід. 

 4. Під час проведення спортивних заходів організатор, що проводить 

такі заходи та/або відряджаюча організація забезпечує харчуванням їх 

учасників відповідно до Положення про проведення зазначених заходів та 

добових норм витрат на харчування учасників спортивних заходів шляхом 

укладання угоди  про надання послуг із забезпечення харчуванням учасників 

таких заходів за безготівковим розрахунком із закладом громадського 

харчування, або шляхом перерахування в установленому порядку бюджетних 

коштів на власні платіжні картки учасникам заходів чи виплати таких коштів 

готівкою.  

 5. Забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів, здійснюється 

відповідно до норм витрат шляхом:  

- укладення із закладом громадського харчування договору про надання послуг 

із забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів за безготівковим 

розрахунком;  
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- надання закладом громадського харчування сухого пайка учасникам 

спортивних заходів (у разі неможливості забезпечення їх харчуванням шляхом 

надання відповідних послуг);  

- перерахування бюджетних коштів на власні платіжні картки або виплати 

таких коштів готівкою учасникам спортивних заходів, які забезпечують себе 

харчуванням самостійно, з дотриманням встановленого режиму та раціону 

харчування.  

6. Видатки на забезпечення компенсаційними виплатами на харчування 

здійснюються в межах та за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених 

кошторисом на відповідний рік по галузі «Фізична культура і спорт». 

7. Грошова добова норма витрат на забезпечення компенсаційними 

виплатами на харчування учасників спортивних заходів затверджується 

кошторисом  відповідно до добової норми. 

Зазначені норми витрат можуть переглядатися щороку. 

8. Під час проведення спортивних заходів організатор, що проводить такі 

заходи, забезпечує компенсаційними виплатами на харчування їх учасників 

відповідно до Положення (регламенту) про проведення зазначених заходів та 

добових норм.  

9. У випадку відсутності можливості забезпечення компенсаційними 

виплатами на харчування збірних команд з видів спорту та їх тренерів під час 

участі у навчально-тренувальних зборах організатори заходів, виплати 

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

міської ради відповідно до затвердженої грошової добової норми витрат 

шляхом перерахування коштів на власні платіжні картки тренерів для 

відшкодування учасникам спортивних заходів, які забезпечують себе 

харчуванням самостійно, з дотриманням встановленого режиму та раціону 

харчування. 

          10. Усі видатки на забезпечення харчуванням здійснюються за рахунок 

коштів місцевого бюджету в межах асигнувань на відповідний рік відповідно 

до затверджених грошових добових норм витрат на харчування учасників 

спортивних заходів. 

Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 2  

до рішення 1 пленарного засідання 27 сесії  

 Перечинської міської ради VIIIскликання  

від 16 березня 2023 року №____ 

 

 

ГРОШОВА НОРМА 

компенсаційних виплат на харчування учасників спортивних заходів 

Норми витрат на харчування з розрахунку на одну особу на добу (грн.) на 

2023 рік 

 
Види спорту Учасники 

спортивних 

змагань та 

заходів 

Спортивні 

змагання та 

заходи, що 

проводяться на 

території 

Перечинської 

територіальної 

громади, 

навчально-

тренувальні 

збори по 

підготовці до 

обласних та 

Всеукраїнських 

змагань 

Спортивні 

змагання 

районного 

рівня, 

навчально 

тренувальн

і збори по 

підготовці 

до 

обласних 

спортивних 

змагань 

Спортивні 

змагання 

обласного, 

міжобласного 

рівня, 

навчально -

тренувальні 

збори по 

підготовці до 

Міжнародних 

та 

Всеукраїнських 

спортивних 

змагань 

Спортивні 

змагання та 

заходи 

Міжнародного 

та Всеукраїнсь-

кого рівня 

 

Всі види 

спорту, 

фізкультурно

-оздоровчі та 

спортивно-

масові 

заходи 

Спортсмен

и  

 

55,00 120,00 120,00 

(160,00*) 

240,00** 

Тренери, 

спортивні 

судді, водії 

та інші 

учасники 

спортивних 

заходів 

55,00 120,00 120,00 

(160,00*) 

240,00** 

 

 

Примітка: 

Розрахунок :  cтаном на січень 2023 року 

1. Вартість комплексного обіду у шкільних їдальнях Перечинської громади 

становить 55 грн.  

2. Вартість комплексного обіду за межами громади становить 120 грн.  

3. * Вартість дворазового харчування 

4. ** Вартість триразового харчування 

Секретар міської ради                                                Галина ГАЄВСЬКА 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 

27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проект 

 

від 16 березня 2023 р. № ____ 

м.Перечин 

  

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 15 грудня 2022 року  

№626 «Про бюджет Перечинської міської  

територіальної громади на 2023 рік»  

(зі змінами від 09.02.2023) 

 

0750500000 

  (код бюджету) 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись ст. 23, 78, 101 Бюджетного кодексу України, враховуючи  

лист фінансового відділу Перечинської міської ради від 20.01.2023 року 

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

загального фонду бюджету Перечинської міської територіальної громади 

станом на 01.03.2023 року», лист Бородянської селищної ради від 16.02.2023 

року №10-08-655 про надання допомоги у відновленні повноцінного життя 

Бородянської територіальної громади,  Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2023 рік: 

доходів бюджету міської територіальної громади згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 

видатків бюджету міської територіальної громади на 2023 рік за 

головними розпорядниками коштів (в межах змін обсягу доходів; загального 

обсягу видатків), згідно з додатком 3.1 до цього рішення;  

профіциту за загальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіциту за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

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

Перечинської міської територіальної громади на 2023 рік» – «Розподіл видатків 
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бюджету міської територіальної громади на 2023 рік за головними 

розпорядниками коштів» згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Змінити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних 

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

4. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік згідно з 

додатком 4 до цього рішення. 

5. Затвердити обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проектів у 2023 році згідно з додатком 5 до цього рішення. 

6. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної 

громади на реалізацію місцевих програм у 2023 році згідно з додатком 6 до 

цього рішення. 

7.  Додатки 1 – 6, 3.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(В.В. КРАВЕЦЬ). 

 

Міський голова                                                         Іван ПОГОРІЛЯК 
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0750500000
код бюджету

(грн)

усього
у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  2 549 622,00 2 549 622,00 - -

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
2 000 000,00 2 000 000,00 - -

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 2 000 000,00 2 000 000,00 - -

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

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

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами

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

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються 

(перераховуються) згідно з Податковим 

кодексом України

549 622,00 549 622,00 - -

18050000 Єдиний податок  549 622,00 549 622,00 - -

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 549 622,00 549 622,00 - -

Усього доходів (без урахування міжбюджетних 

трансфертів)
2 549 622,00 2 549 622,00 - -

X Разом доходів 2 549 622,00 2 549 622,00 - -

           Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 1                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 16 березня 2023 року №____

Зміни до обсягу доходів бюджету міської територіальної громади на 2023 рік

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд
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(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -923 422,00 923 422,00 923 422,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 

бюджетів 
-923 422,00 923 422,00 923 422,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду)
- -923 422,00 923 422,00 923 422,00

Х Загальне фінансування -923 422,00 923 422,00 923 422,00

600000 Фінансування за активними операціями -923 422,00 923 422,00 923 422,00

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів -923 422,00 923 422,00 923 422,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду)
- -923 422,00 923 422,00 923 422,00

Х Загальне фінансування -923 422,00 923 422,00 923 422,00

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2023 рік 

0750500000
(код бюджету)

Код
Найменування згідно з Класифікацією                         

фінансування бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

            Секретар міської  ради                                               Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 2                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 16 березня 2023 року №____
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0750500000
(код бюджету) (грн)

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

0100000 Перечинська міська рада 28 595 806,00 25 510 948,00 11 208 011,00 2 802 445,00 3 084 858,00 16 501 706,00 16 113 569,00 388 137,00 0,00 0,00 16 113 569,00 45 097 512,00

0110000 Перечинська міська рада 28 595 806,00 25 510 948,00 11 208 011,00 2 802 445,00 3 084 858,00 16 501 706,00 16 113 569,00 388 137,00 0,00 0,00 16 113 569,00 45 097 512,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад

15 740 598,00 15 740 598,00 11 017 211,00 1 454 285,00 - 1 928 330,00 1 928 330,00 - - - 1 928 330,00 17 668 928,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері 

державного управління
269 500,00 269 500,00 - - - 2 083 000,00 2 083 000,00 - - - 2 083 000,00 2 352 500,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення 

громадських робіт
295 118,00 295 118,00 190 800,00 - - 0,00 - - - - - 295 118,00

0113230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або 

евакуйованим особам у зв`язку із 

введенням воєнного стану

0,00 - - - - 300 000,00 300 000,00 - - - 300 000,00 300 000,00

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення

1 130 000,00 1 130 000,00 - - - 0,00 - - - - - 1 130 000,00

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
240 000,00 240 000,00 - - - 0,00 - - - - - 240 000,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні

120 000,00 120 000,00 - - - 0,00 - - - - - 120 000,00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

200 000,00 200 000,00 - - - 0,00 - - - - - 200 000,00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення 

сміття і відходів
1 501 480,00 - - - 1 501 480,00 0,00 - - - - - 1 501 480,00

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

833 378,00 - - - 833 378,00 0,00 - - - - 833 378,00

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
усього

у тому числі 

бюджет                

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки              

розвитку

Додаток 3

до рішення міської ради                                                                                                                                                 

від 16 березня 2023 року №____

Розподіл видатків бюджету міської територіальної громади на 2023 рік (зі змінами)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та  

кредитуван

ня 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків 

та  

кредитуван

ня бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії
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0116030 6030 0620
Організація благоустрою 

населених пунктів
5 356 948,00 4 906 948,00 - 1 348 160,00 450 000,00 521 311,00 521 311,00 - - - 521 311,00 5 878 259,00

0116071 6071 0640

Відшкодування різниці між 

розміром ціни (тарифу) на 

житлово-комунальні послуги, що 

затверджувалися або 

погоджувалися рішенням 

місцевого органу виконавчої 

влади та органу місцевого 

самоврядування, та розміром 

економічно обґрунтованих витрат 

на їх виробництво (надання)

300 000,00 - - - 300 000,00 0,00 - - - - 300 000,00

0117130 7130 0421
Здійснення заходів із 

землеустрою
155 653,00 155 653,00 - - - 0,00 - - - - - 155 653,00

0117325 7325 0443

Будівництво-1 споруд, установ та 

закладів фізичної культури і 

спорту

0,00 - - - - 87 416,00 87 416,00 - - - 87 416,00 87 416,00

0117330 7330 0443
Будівництво 1 інших об'єктів 

комунальної власності
0,00 - - - - 1 693 000,00 1 693 000,00 - - - 1 693 000,00 1 693 000,00

0117340 7340 0443
Проектування, реставрація та 

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

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій 

(містобудівної документації)

0,00 - - - - 286 700,00 286 700,00 - - - 286 700,00 286 700,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій

0,00 - - - - 1 000,00 1 000,00 - - - 1 000,00 1 000,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

907 731,00 907 731,00 - - - 4 778 650,00 4 778 650,00 - - - 4 778 650,00 5 686 381,00

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи 

права на неї

- - - - - 21 160,00 21 160,00 - - - 21 160,00 21 160,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій 

органів місцевого 

самоврядування

12 400,00 12 400,00 - - - 0,00 - - - - - 12 400,00

0117691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок 

цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

влади

0,00 - - - - 130 500,00 - 130 500,00 - - - 130 500,00
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0117700 7700 0133

Реалізація програм допомоги і 

грантів Європейського Союзу, 

урядів іноземних держав, 

міжнародних організацій, 

донорських установ

2 000,00 2 000,00 - - - 0,00 - - - - - 2 000,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха

36 000,00 36 000,00 - - - 92 500,00 92 500,00 - - - 92 500,00 128 500,00

0118230 8230 0380
Інші заходи громадського 

порядку та безпеки
120 000,00 120 000,00 - - - 0,00 - - - - - 120 000,00

0118240 8240 0380
Заходи та роботи з 

територіальної оборони
1 000 000,00 1 000 000,00 - - - 3 500 502,00 3 500 502,00 - - - 3 500 502,00 4 500 502,00

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів
- - - - - 257 637,00 - 257 637,00 - - - 257 637,00

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів 

масової інформації
100 000,00 100 000,00 - - - 0,00 - - - - - 100 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

275 000,00 275 000,00 - - - 800 000,00 800 000,00 - - - 800 000,00 1 075 000,00

0600000

Відділ освіти, культури, сім'ї, 

молоді та спорту Перечинської 

міської ради

79 083 383,00 79 083 383,00 57 550 151,00 5 919 635,00 0,00 5 123 228,00 3 417 713,00 1 695 515,00 0,00 440 165,00 3 427 713,00 84 206 611,00

0610000

Відділ освіти, культури, сім'ї, 

молоді та спорту Перечинської 

міської ради

79 083 383,00 79 083 383,00 57 550 151,00 5 919 635,00 0,00 5 123 228,00 3 417 713,00 1 695 515,00 0,00 440 165,00 3 427 713,00 84 206 611,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

3 283 481,00 3 283 481,00 2 587 935,00 69 700,00 - 0,00 - - - - - 3 283 481,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 13 751 871,00 13 751 871,00 9 254 496,00 1 456 005,00 - 990 750,00 50 000,00 930 750,00 - - 60 000,00 14 742 621,00

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок 

коштів місцевого бюджету

16 482 675,00 16 482 675,00 9 333 030,00 3 714 550,00 - 2 272 313,00 2 007 713,00 264 600,00 - - 2 007 713,00 18 754 988,00

0611031 1031 0921

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти за рахунок 

освітньої субвенції

32 829 100,00 32 829 100,00 26 909 100,00 - - 0,00 - - - - - 32 829 100,00

0611080 1080 0960
Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами
4 993 060,00 4 993 060,00 4 059 807,00 - - 580 165,00 80 000,00 500 165,00 - 440 165,00 80 000,00 5 573 225,00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

81 400,00 81 400,00 66 721,00 - - 0,00 - - - - 81 400,00

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти
178 220,00 178 220,00 - - - 0,00 - - - - - 178 220,00
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0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету

16 247,00 16 247,00 - - - 35 000,00 35 000,00 - - - 35 000,00 51 247,00

0611152 1152 0990

Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів за 

рахунок освітньої субвенції

1 428 500,00 1 428 500,00 1 170 900,00 - - 0,00 - - - - - 1 428 500,00

0614030 4030 0824
Забезпечення діяльності 

бібліотек
1 267 855,00 1 267 855,00 883 165,00 183 395,00 - 1 000 000,00 1 000 000,00 - - - 1 000 000,00 2 267 855,00

0614040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
514 808,00 514 808,00 238 514,00 66 320,00 - 10 000,00 10 000,00 - - - 10 000,00 524 808,00

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних 

закладів

2 160 224,00 2 160 224,00 1 438 761,00 368 045,00 - 0,00 - - - - - 2 160 224,00

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл

2 095 942,00 2 095 942,00 1 607 722,00 61 620,00 - 235 000,00 235 000,00 - - - 235 000,00 2 330 942,00

0700000

Відділ охорони здоров`я, 

соціального захисту населення 

Перечинської міської ради

8 321 000,00 8 321 000,00 2 030 261,00 0,00 0,00 4 365 312,00 4 365 312,00 0,00 0,00 0,00 4 365 312,00 12 686 312,00

0710000

Відділ охорони здоров`я, 

соціального захисту населення 

Перечинської міської ради

8 321 000,00 8 321 000,00 2 030 261,00 0,00 0,00 4 365 312,00 4 365 312,00 0,00 0,00 0,00 4 365 312,00 12 686 312,00

0710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

1 375 088,00 1 375 088,00 1 085 728,00 - - 0,00 - - - - - 1 375 088,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
3 950 000,00 3 950 000,00 - - - 2 089 759,00 2 089 759,00 - - - 2 089 759,00 6 039 759,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається 

центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги

261 600,00 261 600,00 - - - 0,00 - - - - - 261 600,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я
775 662,00 775 662,00 - - - 0,00 - - - - - 775 662,00

0713032 3032 1070

Надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати 

послуг зв`язку

5 000,00 5 000,00 - - - 0,00 - - - - - 5 000,00

0713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на 

залізничному транспорті

60 000,00 60 000,00 - - - 0,00 - - - - - 60 000,00

0713104 3104 1020

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, 

інвалідністю

1 163 330,00 1 163 330,00 944 533,00 - - 0,00 - - - - - 1 163 330,00
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0713160 3160 1010

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

730 320,00 730 320,00 - - - 0,00 - - - - - 730 320,00

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ 

та закладів
0,00 - - - - 2 275 553,00 2 275 553,00 - - - 2 275 553,00 2 275 553,00

3700000
Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради
13 740 000,00 13 640 000,00 944 000,00 0,00 0,00 929 900,00 929 900,00 0,00 0,00 0,00 929 900,00 14 669 900,00

3710000
Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради
13 740 000,00 13 640 000,00 944 000,00 0,00 0,00 929 900,00 929 900,00 0,00 0,00 0,00 929 900,00 14 669 900,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

1 201 900,00 1 201 900,00 944 000,00 - - 0,00 - - - - - 1 201 900,00

3718710 8710 0133
Резервний фонд місцевого 

бюджету
100 000,00 - - - - 0,00 - - - - - 100 000,00

3719110 9110 0180 Реверсна дотація 12 238 100,00 12 238 100,00 - - - 0,00 - - - - - 12 238 100,00

3719770 9770 0180
Інші субвенції з місцевого 

бюджету   
200 000,00 200 000,00 - - - 929 900,00 929 900,00 - - - 929 900,00 1 129 900,00

X X X УСЬОГО 129 740 189,00 126 555 331,00 71 732 423,00 8 722 080,00 3 084 858,00 26 920 146,00 24 826 494,00 2 083 652,00 0,00 440 165,00 24 836 494,00 156 660 335,00

             Секретар міської  ради Галина ГАЄВСЬКА
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(код бюджету) (грн)

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

686 200,00 686 200,00 0,00 0,00 0,00 1 863 422,00 1 863 422,00 0,00 0,00 0,00 1 863 422,00 2 549 622,00

0100000 Перечинська міська рада 236 200,00 236 200,00 0,00 0,00 0,00 1 853 422,00 1 853 422,00 0,00 0,00 0,00 1 853 422,00 2 089 622,00

0110000 Перечинська міська рада 236 200,00 236 200,00 0,00 0,00 0,00 1 853 422,00 1 853 422,00 0,00 0,00 0,00 1 853 422,00 2 089 622,00

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
100 000,00 100 000,00 - - - 0,00 - - - - - 100 000,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
25 200,00 25 200,00 - - - 38 422,00 38 422,00 - - - 38 422,00 63 622,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 100 000,00 100 000,00 - - - 0,00 - - - - - 100 000,00

0117325 7325 0443
Будівництво-1 споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту
0,00 - - - - 31 000,00 31 000,00 - - - 31 000,00 31 000,00

0117330 7330 0443
Будівництво 1 інших об'єктів 

комунальної власності
0,00 - - - - 1 693 000,00 1 693 000,00 - - - 1 693 000,00 1 693 000,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

0,00 - - - 67 500,00 67 500,00 - - - 67 500,00 67 500,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

11 000,00 11 000,00 - - - 23 500,00 23 500,00 - - - 23 500,00 34 500,00

0600000
Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді 

та спорту Перечинської міської ради
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

0610000
Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді 

та спорту Перечинської міської ради
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти - - - 10 000,00 10 000,00 - - - 10 000,00 10 000,00

0700000

Відділ охорони здоров`я, соціального 

захисту населення Перечинської 

міської ради

250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00

0710000

Відділ охорони здоров`я, соціального 

захисту населення Перечинської 

міської ради

250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00

Додаток 3.1

до рішення міської ради                                                                                                                                                 

від 16 березня 2023 року №____

видатки                  

розвитку

Разом

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2023 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2023 рік за головними розпорядниками коштів         

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікаці ї 

видатків та  

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків 

та  

кредитуван

ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

(в межах змін обсягу доходів; загального обсягу видатків)

0750500000

Спеціальний фонд

усього

у тому числі              

бюджет          

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата          

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата           

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

I. В межах змін обсягу доходів
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0710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах

25 500,00 25 500,00 - - - 0,00 - - - - 25 500,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я
70 000,00 70 000,00 - - - 0,00 - - - - - 70 000,00

0713160 3160 1010

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

154 500,00 154 500,00 - - - 0,00 - - - - - 154 500,00

3700000
Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради
200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

3710000
Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради
200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету   200 000,00 200 000,00 - - - 0,00 - - - - 200 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0100000 Перечинська міська рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0110000 Перечинська міська рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
0,00 - - - 71 578,00 71 578,00 - - - 71 578,00 71 578,00

0118240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
0,00 - - - -71 578,00 -71 578,00 - - - -71 578,00 -71 578,00

X X X УСЬОГО 686 200,00 686 200,00 0,00 0,00 0,00 1 863 422,00 1 863 422,00 0,00 0,00 0,00 1 863 422,00 2 549 622,00

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА

II. В межах загального обсягу видатків 
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0750500000

(код бюджету)

(грн)

1 3

99000000000 0,00

0,00

0,00

Х 0,00

Х 0,00

Х 0,00

(грн)

1 2 4

3719770 9770 200 000,00

10511000000 200 000,00

0,00

0,00

Х Х 200 000,00

Х Х 200 000,00

Х Х 0,00

Додаток 4

до рішення міської ради                                                                                                                     

від 16 березня 2023 року №____                                                                                                                

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації 

доходу бюджету / 

Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту
Усього

2

I. Трансферти до загального фонду бюджету

Державний бюджет

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету (на виконання Програми 

відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених 

військовою агресією рф на території Бородянської СТГ на 2022-

2023 роки )

спеціальний фонд

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

загальний фонд

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

загальний фонд

спеціальний фонд

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

3

I. Трансферти із загального фонду бюджету

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Бюджет Бородянської селищної територіальної громади

       Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА          
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(грн)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код           

ТПКВК           

МБ

КФКВК МБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний 

період 

реалізації 

проекту, (рік 

початку і 

завершення)

Загальна              

вартість              

проекту,                 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень 

місцевого бюджету 

у 2023 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень 

готовності 

проекту на 

кінець 2023 

року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Перечинська міська рада Х Х Х 1 776 994,71 1 724 000,00 Х

0110000 Перечинська міська рада Х Х Х 1 776 994,71 1 724 000,00 Х

0117325 7325 0443
Будівництво-1 споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту
Х Х Х 83 994,71 31 000,00 Х

Будівництво спортивного майданчика по 

вул.Центральна, 125 в с.Сімерки. Коригування
83 994,71 31 000,00

0117330 7330 0443
Будівництво 1 інших об'єктів комунальної 

власності
Х Х Х 1 693 000,00 1 693 000,00 Х

Будівництво частини дороги по вул.Богдана 

Хмельницькьго з влаштуванням паркувальних місць, 

інженерних мереж та благоустрою території 

1 000 000,00 1 000 000,00

Реконструкція КНС-1 по вулиці Ужанській в м.Перечин з 

підключенням до очисних споруд
693 000,00 693 000,00

Х Х Х Х УСЬОГО Х Х 1 776 994,71 1 724 000,00 Х

Додаток 5       

до рішення міської ради                                                                                                                                                 

від 16 березня 2023 року №____

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році       
0750500000
(код бюджету)

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА
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      (грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Перечинська міська рада Х Х 365 622,00 236 200,00 129 422,00 129 422,00

0110000 Перечинська міська рада Х Х 365 622,00 236 200,00 129 422,00 129 422,00

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Програма розвитку культурно-масової роботи в Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

100 000,00 100 000,00 - -

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма благоустрою Перечинської міської територіальної громади на 2021-

2025 роки 

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

135 200,00 25 200,00 110 000,00 110 000,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у Перечинській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61
100 000,00 100 000,00 - -

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення» у Перечинській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

67 500,00 67 500,00 67 500,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинської  

територіальної громади на 2021-2025 роки 

Рішення від 

17.12.2020 №61 (зі 

змінами)

34 500,00 11 000,00 23 500,00 23 500,00

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
Програма заходів національного спротиву Перечинської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки

Рішення від 

12.07.2022 №560 

(зі змінами)

-71 578,00 -71 578,00 -71 578,00

0700000
Відділ охорони здоров`я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради
Х Х 70 000,00 70 000,00

0710000
Відділ охорони здоров`я, соціального захисту 

населення Перечинської міської ради
Х Х 70 000,00 70 000,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я

Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань у Перечинській міській територіальній громаді на 2021-2025 

роки

Рішення від 

17.12.2020 №61              

(зі змінами)

70 000,00 70 000,00 - -

Х Х Х УСЬОГО Х Х 435 622,00 306 200,00 129 422,00 129 422,00

                       Секретар міської ради                                                                   Галина ГАЄВСЬКА          

Усього
Загальний             

фонд

Спеціальний фонд 

Додаток 6

до рішення міської ради                                                                                                                     

від 16 березня 2023 року №____                                                                                                                               

Зміни до розподілу витрат бюджету Перечинської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2023 році

0750500000
(код бюджету)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВКМ

Б

Код 

ФКВМБ

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву / 

регіональну 

програму
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 
 

від 16 березня 2023 року №___ 

м.Перечин 

 

Про перейменування Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області  

тайого філій 

 

 

 Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про присвоєння 

юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних 

осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», відповідно до витягу з протоколу засідання педагогічної ради 

Перечинського ліцею від 31 січня 2023 року, громадських слухань від 16 

лютого 2023 року, враховуючи лист відділу освіти, культури, сімї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради від 08.03.2023 року №01-30/227,висновки 

постійної депутатської комісії, Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Перейменувати Перечинський ліцей Перечинської міської ради 

Закарпатської області на  Перечинський ліцей Перечинської міської ради 

Закарпатської області імені Героїв 68-го батальйону. 

2. Перейменувати філію опорного закладу Початкова школа Перечинського 

ліцею на філію опорного закладу Початкова школа Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області імені Героїв 68-го батальйону. 

3. Перейменувати філію опорного закладу Ворочівська початкова школа 

Перечинського ліцею (з дошкільним підрозділом) на філію опорного закладу 

Ворочівська початкова школа (з дошкільним підрозділом) Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області імені Героїв 68-го батальйону. 

4. Уповноважити керівника опорного закладу Федора ГУНКУ внести зміни 

до Статуту Перечинського ліцею Перечинської міської ради Закарпатської 

області та Положень філій опорного закладу.  
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5. Директору опорного закладу провести державну реєстрацію змін до 

01.08.2023 року. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, 

фізичної культури та спорту (голова комісії Гунка Ф.Ф.). 

 

 

Міський голова                                                            Іван ПОГОРІЛЯК 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди  

шляхом проведення земельних торгів у формі  

аукціону на земельну ділянку площею 0,5747 га 

  

  З метою забезпечення ефектифного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12,134-139 Земельного кодексу України з метою 

продажу  права оренди земельної ділянки на земельних торгах, керуючись 

статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № ___ – кадастровий номер 

2123210100:01:0069:0154, площею 0,5747 га, що розташована за адресою: 

м. Перечин , вул. Промислова 5, Ужгородського району Закарпатської 

області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення – 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості для продажу права оренди на 

земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює розміру 

річної орендної плати. А саме 6% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт 

індексації, що становить 86 360,17 грн. 

3. Строк оренди встановити терміном на 49 років. 
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4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить 1% від стартової ціни лоту. 

6. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

7. Затвердити особливі умови аукціону: 

- реєстрація місцезнаходження у Закарпатській області; 

- створення (реєстрація) орендарем індустріального парку; 

- оренда надається для будівництва та експлуатації виробничих 

приміщень, в тому числі для виробництва обладнання (компонентів, 

складових елементів), що використовується для виробництва 

електричної енергії із альтернативних (відновлювальних) джерел 

енергії; 

- протягом трьох років забезпечити будівництво та/або фінансування в 

узгодженому Сторонами обсязі гідротехнічної споруди для захисту від 

підтоплення об’єкту оренди в осінньо – весняний період; 

- обов’язок орендаря – фінансова участь у будівництві кільцевої дороги 

навколо міста Перечин згідно з генеральним планом міста. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором 

електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи 

для проведення та організації торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 

Земельного кодексу України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону: 

9.1. Відповідно до п.5 ст.135 ЗКУ, п.5. ст. 136 ЗКУ, на виконання п. 31 

ст. 137 ЗКУ 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити 

винагороду Оператору електронного майданчика. 

9.1.3. Виконати умови пункту 7 даного рішення. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2023 р у разі 

продажу права оренди. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О. 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №   

м.Перечин 

 

 

Про затвердження   

технічної  документації із землеустрою  

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

м. Перечин по вул. Б. Хмельницького 

 

 Відповідно до статей 12,79,122,186 Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», керуючись п. 34 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії, Перечинська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок, а саме поділ земельної ділянки з кадастровим номером 

2123210100:01:006:0327, площею 1,8923 га, яка знаходиться в комунальній 

власності з цільовим призначенням 02.07- для іншої житлової забудови, на 

12 окремих земельних ділянок.  

 

1.1. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:_____, площею 0,0844 га. З цільовим 

призначенням 02.07- для іншої житлової забудови, яка розташована за 

адресою м. Перечин, вул. Б.Хмельницького. 

 

1.2. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:_____, площею 0,0887 га. З цільовим 

призначенням 02.07- для іншої житлової забудови, яка розташована за 

адресою м. Перечин, вул. Б.Хмельницького. 

 

1.3. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:_____, площею 0,0900 га. З цільовим 
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призначенням 02.07- для іншої житлової забудови, яка розташована за 

адресою м. Перечин, вул. Б.Хмельницького. 

 

1.4. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:_____, площею 0,0850 га. З цільовим 

призначенням 02.07- для іншої житлової забудови, яка розташована за 

адресою м. Перечин, вул. Б.Хмельницького. 

 

1.5. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:_____, площею 0,0883 га. З цільовим 

призначенням 02.07- для іншої житлової забудови, яка розташована за 

адресою м. Перечин, вул. Б.Хмельницького. 

 

1.6. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:_____, площею 0,0864 га. З цільовим 

призначенням 02.07- для іншої житлової забудови, яка розташована за 

адресою м. Перечин, вул. Б.Хмельницького. 

 

1.7. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:_____, площею 0,0926 га. З цільовим 

призначенням 02.07- для іншої житлової забудови, яка розташована за 

адресою м. Перечин, вул. Б.Хмельницького. 

 

1.8. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:_____, площею 0,0783 га. З цільовим 

призначенням 02.07- для іншої житлової забудови, яка розташована за 

адресою м. Перечин, вул. Б.Хмельницького. 

 

1.9. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:_____, площею 0,0767 га. З цільовим 

призначенням 02.07- для іншої житлової забудови, яка розташована за 

адресою м. Перечин, вул. Б.Хмельницького. 

 

1.10. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:_____, площею 0,0897 га. З цільовим 

призначенням 02.07- для іншої житлової забудови, яка розташована за 

адресою м. Перечин, вул. Б.Хмельницького. 

 

1.11. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:_____, площею 0,9860 га. З цільовим 

призначенням 02.07- для іншої житлової забудови, яка розташована за 

адресою м. Перечин, вул. Б.Хмельницького. 
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1.12. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2123210100:_____, площею 0,0462га. З цільовим 

призначенням 02.07- для іншої житлової забудови, яка розташована за 

адресою м. Перечин, вул. Б.Хмельницького. 

 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово – 

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди  

шляхом проведення земельних торгів у формі  

аукціону на земельну ділянку площею 0,0844 га 

  

  З метою забезпечення ефектифного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12,134-139 Земельного кодексу України з метою 

продажу  права оренди земельної ділянки на земельних торгах, керуючись 

статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № _____ – кадастровий номер 

2123210100:__:____:____, площею 0,0844 га, що розташована за адресою: 

м. Перечин , вул. Б. Хмельницького, Ужгородського району 

Закарпатської області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови – 02.07 – для іншої житлової забудови 

для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює розміру 

річної орендної плати. А саме ___% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт 

індексації, що становить ___________ грн. 

3. Строк оренди встановити терміном на 49 років. 

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить ___% від стартової ціни лоту. 
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6. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

7. Затвердити особливі умови аукціону: 

- земельна ділянка надається з метою будівництва багатоквартирного 

житла для розміщення працівників підприємств, які мають статус ВПО 

(орієнтовно 30-40 осіб); 

- реєстрація підприємства на території Перечинської територіальної 

громади; 

- земельна ділянка надається без права зміни цільового призначення. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором 

електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи 

для проведення та організації торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 

Земельного кодексу України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону: 

9.1. Відповідно до п.5 ст.135 ЗКУ, п.5. ст. 136 ЗКУ, на виконання п. 31 

ст. 137 ЗКУ 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити 

винагороду Оператору електронного майданчика. 

9.1.3. Виконати умови пункту 7 даного рішення. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2023 р у разі 

продажу права оренди. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О. 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди  

шляхом проведення земельних торгів у формі  

аукціону на земельну ділянку площею 0,0887 га 

  

  З метою забезпечення ефектифного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12,134-139 Земельного кодексу України з метою 

продажу  права оренди земельної ділянки на земельних торгах, керуючись 

статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № _____ – кадастровий номер 

2123210100:__:____:____, площею 0,0887 га, що розташована за адресою: 

м. Перечин , вул. Б. Хмельницького, Ужгородського району 

Закарпатської області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови – 02.07 – для іншої житлової забудови 

для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює розміру 

річної орендної плати. А саме ___% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт 

індексації, що становить ___________ грн. 

3. Строк оренди встановити терміном на 49 років. 

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить ___% від стартової ціни лоту. 
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6. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

7. Затвердити особливі умови аукціону: 

- земельна ділянка надається з метою будівництва багатоквартирного 

житла для розміщення працівників підприємств, які мають статус ВПО 

(орієнтовно 30-40 осіб); 

- реєстрація підприємства на території Перечинської територіальної 

громади; 

- земельна ділянка надається без права зміни цільового призначення. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором 

електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи 

для проведення та організації торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 

Земельного кодексу України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону: 

9.1. Відповідно до п.5 ст.135 ЗКУ, п.5. ст. 136 ЗКУ, на виконання п. 31 

ст. 137 ЗКУ 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити 

винагороду Оператору електронного майданчика. 

9.1.3. Виконати умови пункту 7 даного рішення. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2023 р у разі 

продажу права оренди. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О. 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди  

шляхом проведення земельних торгів у формі  

аукціону на земельну ділянку площею 0,09 га 

  

  З метою забезпечення ефектифного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12,134-139 Земельного кодексу України з метою 

продажу  права оренди земельної ділянки на земельних торгах, керуючись 

статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № _____ – кадастровий номер 

2123210100:__:____:____, площею 0,09 га, що розташована за адресою: м. 

Перечин , вул. Б. Хмельницького, Ужгородського району Закарпатської 

області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови – 02.07 – для іншої житлової забудови для продажу 

права оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює розміру 

річної орендної плати. А саме ___% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт 

індексації, що становить ___________ грн. 

3. Строк оренди встановити терміном на 49 років. 

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить ___% від стартової ціни лоту. 
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6. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

7. Затвердити особливі умови аукціону: 

- земельна ділянка надається з метою будівництва багатоквартирного 

житла для розміщення працівників підприємств, які мають статус ВПО 

(орієнтовно 30-40 осіб); 

- реєстрація підприємства на території Перечинської територіальної 

громади; 

- земельна ділянка надається без права зміни цільового призначення. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором 

електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи 

для проведення та організації торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 

Земельного кодексу України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону: 

9.1. Відповідно до п.5 ст.135 ЗКУ, п.5. ст. 136 ЗКУ, на виконання п. 31 

ст. 137 ЗКУ 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити 

винагороду Оператору електронного майданчика. 

9.1.3. Виконати умови пункту 7 даного рішення. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2023 р у разі 

продажу права оренди. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О. 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди  

шляхом проведення земельних торгів у формі  

аукціону на земельну ділянку площею 0,0850 га 

  

  З метою забезпечення ефектифного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12,134-139 Земельного кодексу України з метою 

продажу  права оренди земельної ділянки на земельних торгах, керуючись 

статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № _____ – кадастровий номер 

2123210100:__:____:____, площею 0,0850га, що розташована за адресою: 

м. Перечин , вул. Б. Хмельницького, Ужгородського району 

Закарпатської області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови – 02.07 – для іншої житлової забудови 

для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює розміру 

річної орендної плати. А саме ___% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт 

індексації, що становить ___________ грн. 

3. Строк оренди встановити терміном на 49 років. 

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить ___% від стартової ціни лоту. 
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6. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

7. Затвердити особливі умови аукціону: 

- земельна ділянка надається з метою будівництва багатоквартирного 

житла для розміщення працівників підприємств, які мають статус ВПО 

(орієнтовно 30-40 осіб); 

- реєстрація підприємства на території Перечинської територіальної 

громади; 

- земельна ділянка надається без права зміни цільового призначення. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором 

електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи 

для проведення та організації торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 

Земельного кодексу України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону: 

9.1. Відповідно до п.5 ст.135 ЗКУ, п.5. ст. 136 ЗКУ, на виконання п. 31 

ст. 137 ЗКУ 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити 

винагороду Оператору електронного майданчика. 

9.1.3. Виконати умови пункту 7 даного рішення. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2023 р у разі 

продажу права оренди. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О. 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди  

шляхом проведення земельних торгів у формі  

аукціону на земельну ділянку площею 0,0883 га 

  

  З метою забезпечення ефектифного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12,134-139 Земельного кодексу України з метою 

продажу  права оренди земельної ділянки на земельних торгах, керуючись 

статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № _____ – кадастровий номер 

2123210100:__:____:____, площею 0,0883 га, що розташована за адресою: 

м. Перечин , вул. Б. Хмельницького, Ужгородського району 

Закарпатської області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови – 02.07 – для іншої житлової забудови 

для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює розміру 

річної орендної плати. А саме ___% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт 

індексації, що становить ___________ грн. 

3. Строк оренди встановити терміном на 49 років. 

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить ___% від стартової ціни лоту. 
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6. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

7. Затвердити особливі умови аукціону: 

- земельна ділянка надається з метою будівництва багатоквартирного 

житла для розміщення працівників підприємств, які мають статус ВПО 

(орієнтовно 30-40 осіб); 

- реєстрація підприємства на території Перечинської територіальної 

громади; 

- земельна ділянка надається без права зміни цільового призначення. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором 

електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи 

для проведення та організації торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 

Земельного кодексу України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону: 

9.1. Відповідно до п.5 ст.135 ЗКУ, п.5. ст. 136 ЗКУ, на виконання п. 31 

ст. 137 ЗКУ 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити 

винагороду Оператору електронного майданчика. 

9.1.3. Виконати умови пункту 7 даного рішення. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2023 р у разі 

продажу права оренди. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О. 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди  

шляхом проведення земельних торгів у формі  

аукціону на земельну ділянку площею 0,0864 га 

  

  З метою забезпечення ефектифного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12,134-139 Земельного кодексу України з метою 

продажу  права оренди земельної ділянки на земельних торгах, керуючись 

статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № _____ – кадастровий номер 

2123210100:__:____:____, площею 0,0864 га, що розташована за адресою: 

м. Перечин , вул. Б. Хмельницького, Ужгородського району 

Закарпатської області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови – 02.07 – для іншої житлової забудови 

для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює розміру 

річної орендної плати. А саме ___% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт 

індексації, що становить ___________ грн. 

3. Строк оренди встановити терміном на 49 років. 

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить ___% від стартової ціни лоту. 
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6. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

7. Затвердити особливі умови аукціону: 

- земельна ділянка надається з метою будівництва багатоквартирного 

житла для розміщення працівників підприємств, які мають статус ВПО 

(орієнтовно 30-40 осіб); 

- реєстрація підприємства на території Перечинської територіальної 

громади; 

- земельна ділянка надається без права зміни цільового призначення. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором 

електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи 

для проведення та організації торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 

Земельного кодексу України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону: 

9.1. Відповідно до п.5 ст.135 ЗКУ, п.5. ст. 136 ЗКУ, на виконання п. 31 

ст. 137 ЗКУ 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити 

винагороду Оператору електронного майданчика. 

9.1.3. Виконати умови пункту 7 даного рішення. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2023 р у разі 

продажу права оренди. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О. 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди  

шляхом проведення земельних торгів у формі  

аукціону на земельну ділянку площею 0,0926 га 

  

  З метою забезпечення ефектифного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12,134-139 Земельного кодексу України з метою 

продажу  права оренди земельної ділянки на земельних торгах, керуючись 

статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № _____ – кадастровий номер 

2123210100:__:____:____, площею 0,0926 га, що розташована за адресою: 

м. Перечин , вул. Б. Хмельницького, Ужгородського району 

Закарпатської області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови – 02.07 – для іншої житлової забудови 

для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює розміру 

річної орендної плати. А саме ___% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт 

індексації, що становить ___________ грн. 

3. Строк оренди встановити терміном на 49 років. 

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить ___% від стартової ціни лоту. 
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6. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

7. Затвердити особливі умови аукціону: 

- земельна ділянка надається з метою будівництва багатоквартирного 

житла для розміщення працівників підприємств, які мають статус ВПО 

(орієнтовно 30-40 осіб); 

- реєстрація підприємства на території Перечинської територіальної 

громади; 

- земельна ділянка надається без права зміни цільового призначення. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором 

електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи 

для проведення та організації торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 

Земельного кодексу України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону: 

9.1. Відповідно до п.5 ст.135 ЗКУ, п.5. ст. 136 ЗКУ, на виконання п. 31 

ст. 137 ЗКУ 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити 

винагороду Оператору електронного майданчика. 

9.1.3. Виконати умови пункту 7 даного рішення. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2023 р у разі 

продажу права оренди. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О. 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди  

шляхом проведення земельних торгів у формі  

аукціону на земельну ділянку площею 0,0783 га 

  

  З метою забезпечення ефектифного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12,134-139 Земельного кодексу України з метою 

продажу  права оренди земельної ділянки на земельних торгах, керуючись 

статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № _____ – кадастровий номер 

2123210100:__:____:____, площею 0,0783 га, що розташована за адресою: 

м. Перечин , вул. Б. Хмельницького, Ужгородського району 

Закарпатської області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови – 02.07 – для іншої житлової забудови 

для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює розміру 

річної орендної плати. А саме ___% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт 

індексації, що становить ___________ грн. 

3. Строк оренди встановити терміном на 49 років. 

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить ___% від стартової ціни лоту. 
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6. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

7. Затвердити особливі умови аукціону: 

- земельна ділянка надається з метою будівництва багатоквартирного 

житла для розміщення працівників підприємств, які мають статус ВПО 

(орієнтовно 30-40 осіб); 

- реєстрація підприємства на території Перечинської територіальної 

громади; 

- земельна ділянка надається без права зміни цільового призначення. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором 

електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи 

для проведення та організації торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 

Земельного кодексу України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону: 

9.1. Відповідно до п.5 ст.135 ЗКУ, п.5. ст. 136 ЗКУ, на виконання п. 31 

ст. 137 ЗКУ 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити 

винагороду Оператору електронного майданчика. 

9.1.3. Виконати умови пункту 7 даного рішення. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2023 р у разі 

продажу права оренди. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О. 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди  

шляхом проведення земельних торгів у формі  

аукціону на земельну ділянку площею 0,0767 га 

  

  З метою забезпечення ефектифного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12,134-139 Земельного кодексу України з метою 

продажу  права оренди земельної ділянки на земельних торгах, керуючись 

статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № _____ – кадастровий номер 

2123210100:__:____:____, площею 0,0767 га, що розташована за адресою: 

м. Перечин , вул. Б. Хмельницького, Ужгородського району 

Закарпатської області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови – 02.07 – для іншої житлової забудови 

для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює розміру 

річної орендної плати. А саме ___% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт 

індексації, що становить ___________ грн. 

3. Строк оренди встановити терміном на 49 років. 

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить ___% від стартової ціни лоту. 
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6. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

7. Затвердити особливі умови аукціону: 

- земельна ділянка надається з метою будівництва багатоквартирного 

житла для розміщення працівників підприємств, які мають статус ВПО 

(орієнтовно 30-40 осіб); 

- реєстрація підприємства на території Перечинської територіальної 

громади; 

- земельна ділянка надається без права зміни цільового призначення. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором 

електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи 

для проведення та організації торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 

Земельного кодексу України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону: 

9.1. Відповідно до п.5 ст.135 ЗКУ, п.5. ст. 136 ЗКУ, на виконання п. 31 

ст. 137 ЗКУ 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити 

винагороду Оператору електронного майданчика. 

9.1.3. Виконати умови пункту 7 даного рішення. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2023 р у разі 

продажу права оренди. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О. 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 
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ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 пленарне засідання 
 27 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 
Проєкт 

 

від 16 березня 2023 року №_____   

м. Перечин 

 

Про затвердження продажу права оренди  

шляхом проведення земельних торгів у формі  

аукціону на земельну ділянку площею 0,0897 га 

  

  З метою забезпечення ефектифного використання земельного фонду 

Перечинської міської ради та залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету, відповідно до статей 12,134-139 Земельного кодексу України з метою 

продажу  права оренди земельної ділянки на земельних торгах, керуючись 

статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії Перечинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельну ділянку Лот № _____ – кадастровий номер 

2123210100:__:____:____, площею 0,0897 га, що розташована за адресою: 

м. Перечин , вул. Б. Хмельницького, Ужгородського району 

Закарпатської області, Перечинська міська рада, категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови – 02.07 – для іншої житлової забудови 

для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. 

2. Стартова ціна лота (стартовий розмір плати за користування земельною 

ділянкою) з продажу права оренди на земельну ділянку дорівнює розміру 

річної орендної плати. А саме ___% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, згідно методики нарахування орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності, враховуючи коефіцієнт 

індексації, що становить ___________ грн. 

3. Строк оренди встановити терміном на 49 років. 

4. Реєстраційний та гарантійний внесок визначити відповідно до пункту 7 

статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить ___% від стартової ціни лоту. 



92  

92 

 

6. Торги провести в порядку визначеному ст. 134-139 Земельного кодексу 

України. 

7. Затвердити особливі умови аукціону: 

- земельна ділянка надається з метою будівництва багатоквартирного 

житла для розміщення працівників підприємств, які мають статус ВПО 

(орієнтовно 30-40 осіб); 

- реєстрація підприємства на території Перечинської територіальної 

громади; 

- земельна ділянка надається без права зміни цільового призначення. 

8. Уповноважити міського голову укласти договір з оператором 

електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи 

для проведення та організації торгів, відповідно до пункту 2 статті 135 

Земельного кодексу України. 

9. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі аукціону: 

9.1. Відповідно до п.5 ст.135 ЗКУ, п.5. ст. 136 ЗКУ, на виконання п. 31 

ст. 137 ЗКУ 

9.1.1. Оплатити витрати щодо укладання та нотаріального посвідчення 

договору оренди земельної ділянки. 

9.1.2. Відшкодувати витрати на підготовку лота та сплатити 

винагороду Оператору електронного майданчика. 

9.1.3. Виконати умови пункту 7 даного рішення. 

10. Виключити земельну ділянку з переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, яка 

підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону на 2023 р у разі 

продажу права оренди. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О. 

 

Міський голова       Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 


