
Порядок денний 

2 пленарного засідання 25 сесії 

Від 29 12.2022 року 

 

630. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду  

631. Про надання в оренду земельних  ділянок несільськогосподарського 

призначення. 

632. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в оренду. 

633. Про передачу пластикових контейнерів. 

634. Про передачу генератора. 

635. Про прийняття гуманітарної допомоги. 

636. Про затвердження актів прийому - передачі. 

637. Про затвердження технічних документацій із землеустрою. 

638. Про надання в постійне користування земельних  ділянок.  

639. Про прийняття майна  та затвердження акту приймання – передачі майна у 

комунальну власність Перечинської міської ради Закарпатської області. 

640. Про внесення змін до Програм з питань розвитку місцевого 

самоврядування. 

641. Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2021 року №440 

«Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами від 

03.02.2022, 16.02.2022, 25.02.2022, 02.03.2022, 13.03.2022, 24.03.2022, 30.03.2022, 

06.04.2022, 19.04.2022, 28.04.2022, 12.05.2022, 23.06.2022, 12.07.2022, 28.07.2022, 

08.09.2022, 23.09.2022, 05.10.2022, 20.10.2022, 10.11.2022, 18.11.2022, 15.12.2022 

року). 

642. Про прийняття на баланс інженерної інфраструктури внутрішньої 

господарської меліоративної системи 

643. Різне. 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

25 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 29 грудня 2022 року № 630  

м.Перечин 
 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в оренду  
 

Відповідно до вимог статті 12, 75, 93, 122, 123, 134  Земельного кодексу 

України,  статей 25, 50 Закону України «Про землеустрій», та пункту 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист ПП 

«Галкомсервіс», представника в особі Богдани Цогли, про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій , яка розташована в межах 

населеного пункту с. Ворочово,  врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування 

та житлово-комунального господарства, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити ТОВ «Юкрейн Тауер Компані»  (код ЄДРПОУ 44281999) 

проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду за 

кадастровим номером 2123280500:01:001:0020, цільове призначення: 13.01 - для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, площею 0,0100 га, 

яка розташована в межах с. Ворочово, Ужгородського району, Закарпатської 

області. 

1.1. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди на 

земельну ділянку з кадастровим номером 2123280500:01:001:0020 для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, площею 

0,0100 га, яка розташована в межах с. Ворочово, строком на 5 років, 

згідно методики нарахування орендної плати за земельні ділянки 

комунальної власності. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Секретар міської ради                                                      Галина ГАЄВСЬКА  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

25 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 29 грудня 2022 року №631  

м.Перечин 

 

Про надання в оренду земельних  ділянок 

несільськогосподарського призначення 

 

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

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення 

фізичних осіб, та доданих до них документів, врахувавши висновки постійної 

депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури,  

містобудування та житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Кайнц Марії Федорівні, жит. м. Мукачево, вул. ****, **, 

земельну ділянку в оренду, кадастровий номер 2123210100:01:004:0262,  03.12 

для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування, площею 0,1672 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Ужанська, 30/3 Г строком на 5 років у зв’язку з правом власності на нерухоме 

майно . 

1.1. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди 

земельної ділянки з кадастровим номером 2123210100:01:004:0262, площею 

0,1672 га, яка знаходиться в м. Перечин, вул. Ужанська, 30/3 Г, для будівництва 

та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, строком на 5 

років, згідно методики нарахування орендної плати за земельні ділянки 

комунальної власності. 

 

2. Надати Цинканич Андрію Васильовичу, жит. смт. Великий Березний, 

вул. ***** №* кв.***, земельну ділянку в оренду, кадастровий номер 

2123255100:01:003:0039,  03.09 для будівництва та обслуговування будівель 

кредитно – фінансових установ, площею 0,0394 га, яка розташована в м. Перечин 

, вул. І.Франка №30 на 5 років у зв’язку з правом власності на нерухоме майно . 

2.1. Доручити Перечинському міському голові укласти договір оренди  

земельної ділянки з кадастровим номером2123255100:01:003:0039, площею 

0,0394 га, яка знаходиться в м. Перечин , вул. І.Франка №30 для будівництва та 



обслуговування будівель кредитно – фінансових установ, 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.) 

 

Секретар міської ради                                                Галина ГАЄВСЬКА 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

25 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 29 грудня 2022 року №632  

м.Перечин 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок в оренду  

 

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

України, статей 25, 50 Закону України «Про землеустрій», та пунктом 34 статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви 

Шевченко Сергія Миколайовича, жит. м. Київ, вул. Костянтинівська 32, кв21, 

про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови, врахувавши висновки постійної депутатської комісії 

міської ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати Шевченко Сергію Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови ( код 03.15) 

орієнтовною площею 0,1693 га, яка розташована в межах населеного пункту м. 

Перечин, вул. Ужанська, 30 під будівлею 9 Ц Ужгородського району, 

Закарпатської області. 

2. Надати Шевченко Сергію Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови ( код 03.15) 

орієнтовною площею 0,1310 га, яка розташована в межах населеного пункту м. 

Перечин, вул. Ужанська, 30 під будівлею 12 Т Ужгородського району, 

Закарпатської області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА  



                                                                                          
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

25сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 29 грудня 2022 року № 633 

м.Перечин 

 

Про передачу пластикових контейнерів 

 

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

Україні", з підвищення ефективності використання майна комунальної власності,  

висновки постійної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати на баланс КП «Комунальник» пластикові контейнери в 

кількості 29 штук. 

2. Затвердити акт приймання-передачі від 15 грудня 2022 року (згідно 

додатку). 

3. Начальнику КП «Комунальник» (Кравець В.В) здійснити заходи щодо 

взяття та на баланс майна визначеного п.1 даного рішення. 

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(голова Кравець В.В.). 

 

 

Секретар міської ради                                                 Галина ГАЄВСЬКА 



  



 

                                                                                          
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

25сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  29 грудня 2022 року № 634 

        м.Перечин 

 

Про передачу генератора 

 

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

Україні" листа відділення поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській 

області від 18.11.2022 року №8234/106/25/2-2022, враховуючи висновки 

постійної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити акт приймання-передачі матеріальних цінностей від 

17.11.2022 року(згідно додатку). 

2. Передати генератор ACUBA-5500W D в кількості 1 штука в користування 

на період дії воєнного стану відділенню поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в 

Закарпатській області. 

3. Скласти акт приймання-передачі згідно п.2 даного рішення. 

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(голова Кравець В.В.). 

 

 

Секретар міської ради                                          Галина ГАЄВСЬКА 



  



 

                                                                                          
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

25сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 29 грудня 2022 року № 635 

        м.Перечин 

 

Про прийняття гуманітарної допомоги  

 

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

Україні", враховуючи висновки постійної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти від Світавської міської ради (м. Світаві, Чеська республіка) 

гуманітарну допомогу, а саме трифазний бензиновий електрогенератор Grizzli 

27000 V CCL EFI в кількості 1 штука в комунальну власність Перечинської 

територіальної громади, з одночасною передачею на баланс КП «Комунальник». 

2. Скласти акт прийому передачі згідно п.1 даного рішення. 

3. Начальнику КП «Комунальник» (Кравець В.В.) здійснити заходи щодо 

взяття на баланс майна визначеного п.1 даного рішення. 

 

4. Прийняти від Світавської міської ради (м. Світаві, Чеська республіка) 

гуманітарну допомогу, а саме електрогенератор Grizzli 9000 в кількості 1 штука 

в комунальну власність Перечинської територіальної громади, з одночасною 

передачею на баланс відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради. 

5. Скласти акт прийому передачі згідно п.4 даного рішення. 

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

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

визначеного п.4 даного рішення.  

 

7. Прийняти від Михайла Зовдун (м. Яблонець над Нісоу, Чеська 

республіка) гуманітарну допомогу, а саме, транспортний засіб Mersedes-Benz 

Sprinter 2004 року випуску, № кузова WDB9036631R706183 (вартість 34 920  

тис.грн) в комунальну власність Перечинської територіальної громади, з 

одночасною передачею в користування користування на час військового стану 

військовій частині А 7080. 

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



9. Прийняти від Погоріляка Івана гуманітарну допомогу, а саме 

транспортний засіб Land Rover Freelandert 2.0 TD4 AO 0392 в комунальну 

власність Перечинської територіальної громади. 

 

10. Прийняти від Гміни Лежайськ (Польща) гуманітарну допомогу, а саме 

генератор HONDA EM 5500CSX в кількості 1 штука в комунальну власність 

Перечинської територіальної громади, з одночасною передачею на баланс 

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

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

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

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

визначеного п.10 даного рішення.  

 

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(голова Кравець В.В.). 

 

Секретар міської ради                                               Галина ГАЄВСЬКА 

  



                                                                                       
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

25сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 29 грудня 2022 року № 636 

м.Перечин 

 

Про затвердження актів прийому передачі  

 

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

Україні", враховуючи висновки постійної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити акт прийому-передачі транспортного засобу марки Опель 

«Віваро» 2006 року випуску, № кузова WOLFBCB65V650102 від 10 травня 2022 

року (згідно додатку 1 до даного рішення). 

2. Затвердити акт прийому-передачі транспортного засобу марки Пежо 406 

1999 року випуску, № кузова WOLFBCB65V650102 від 20 травня 2022 року 

(згідно додатку 2 до даного рішення). 

3. Затвердити акт прийому-передачі транспортного засобу марки FIAT 

SCUDO,VIN №ZFA22000012672783 від 30 липня 2022 року (згідно додатку 3 до 

даного рішення). 

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

з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(голова Кравець В.В.). 

 

  

Секретар міської ради                                               Галина ГАЄВСЬКА 

 







  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

25 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 29 грудня 2022 року № 637  

м.Перечин 

 

Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою  

 

Відповідно до вимог статті 12, 79, 122, 186,  Земельного кодексу України,  

статей 21, 22, 26, 55, 56 Закону України «Про землеустрій», та пункту 34 статті 

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

висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити виконавчому комітету Перечинської міської ради технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) з кадастровим номером 2123255100:01:003:0055 

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги, площею 1,0029 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Ужанська,8 Ужгородського району, Закарпатської області. 

2. Затвердити  виконавчому комітету Перечинської міської ради  технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок з 

кадастровим номером 2123255100:01:003:0055 для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, 

площею 1,0029 га, яка розташована в м. Перечин, вул. Ужанська,8 

Ужгородського району, Закарпатської області. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Секретар міської ради                                               Галина ГАЄВСЬКА 

  



 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

25 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 29 грудня 2022 року № 638  

м.Перечин 

 

Про надання в постійне користування 

земельних  ділянок   

 

Відповідно до вимог статей  12, 19, 79, 92, 95, 96, 122,123,125,126 Земельного 

кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши звернення КНП «Перечинський ЦПМСДД» та  КНП 

«Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області, та 

доданих  документів, врахувавши висновки постійної депутатської комісії 

міської ради з питань земельних відносин, архітектури,  містобудування та 

житлово-комунального господарства, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Комунальному Некомерційному Підприємству «Перечинська 

лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області  земельну ділянку  

у постійне користування, кадастровий номер 2123210100:01:003:0423,  03.03 

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги , площею 0,9419 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Ужанська, 8. 

2. Надати Комунальному Некомерційному Підприємству «Перечинський Центр 

Первинної Медико – Санітарної Допомоги»  земельну ділянку у постійне 

користування, кадастровий номер 2123210100:01:003:0422,  03.03 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги , площею 0,0750 га, яка розташована в м. Перечин, вул. 

Ужанська, 8. 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.) 

 

Секретар міської ради                                               Галина ГАЄВСЬКА 

  



                                                                                        
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

25сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  29 грудня 2022 року № 639 

м.Перечин 

 

Про прийняття майна та затвердження акту приймання –  

передачі майна у комунальну власність 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

 

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

Україні",враховуючи рішення 16 сесії VIII СКЛИКАННЯ Ужгородської 

районної ради від 20.12.2022 року №248 «Про безоплатну передачу майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Ужгородського 

району», враховуючи висновки постійної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти  безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ та міст Ужгородського району у комунальну власність Перечинської 

міської ради Закарпатської області вбудовані приміщення, в яких знаходиться 

дитяча бібліотека, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м.Перечин, 

вул.Червоноармійська. буд.2(Ужанська,4), загальною площею 263 м².  

2. Затвердити акт приймання – передачі майна у комунальну власність 

Перечинської міської ради Закарпатської області від 28.12.2022року. 

3. Передати в оперативне управління  та на баланс відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради вбудовані приміщення, в яких 

знаходиться дитяча бібліотека, що знаходиться за адресою: Закарпатська 

область, м.Перечин, вул.Червоноармійська. буд.2(Ужанська,4), загальною 

площею 263 м².  

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

ради (начальник Барзак О.І.) здійснити заходи щодо взяття в оперативне 

управління та на баланс майна визначеного п.3 даного рішення.  

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.). 

 

Секретар міської ради                                               Галина ГАЄВСЬКА 

 



                                                                                                                                        
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання  

25 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від  29 грудня 2022 року № 640 

м.Перечин 

 

Про 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, врахувавши висновки постійної депутатської комісії міської 

ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА : 
 

1.Внести зміни до Програми Програма ефективного використання майна 

комунальної власності Перечинської міської територіальної громади на 2021-

2025 роки, затвердженої рішенням 1 пленарного засідання 2 сесії Перечинської 

міської ради VIII скликання від 17.12.2020 року № 61 ( зі змінами від 15.12.2022 

року) та викласти її в новій редакції, згідно Додатку 1 до даного рішення.  

2. Внести зміни до Комплексної Програми профілактики злочинності на 

території Перечинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

затвердженої рішенням 1 пленарного засідання 2 сесії Перечинської міської ради 

VIII скликання від 17.12.2020 року № 61 та викласти її в новій редакції, згідно 

Додатку 2 до даного рішення.  

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(В.В. КРАВЕЦЬ). 

 

Секретар міської ради                                                    Галина ГАЄВСЬКА 



Додаток 1 

до рішення Перечинської міської ради 

від 29 грудня 2022 року № 640 

 

Програма ефективного використання майна комунальної власності 

Перечинської територіальної громади на 2021–2025 роки 

 

1.Паспорт Програми 

 

  

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

2. Розробник Програми Перечинська міська рада Закарпатської області 

3. Співрозробники Програми - 

4. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Перечинська міська рада Закарпатської області 

5. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

виконавчий комітет 

 

6. Строк виконання Програми 2021 - 2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет Перечинської міської територіальної громади 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, 

Всього 

тис. 

 грн. 

у тому числі, за роками  тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 2025 

Всього, у тому числі: 4 433,0 842,0 1042,0 1208,0 1318,0 1423,0 

8.1. Кошти бюджету 

Перечинської міської  

територіальної громади 4 433,0 842,0 1042,0 1208,0 1318,0 1423,0 

8.2. Кошти інших джерел       



2.Загальні положення 

 

Назва: Програма ефективного використання майна комунальної власності                  

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

 Програму розроблено на підставі вимог ст. 29, 60, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» для вдосконалення управління майном, що 

належить до комунальної власності територіальної громади здійснення 

системного підходу до реалізації завдань державної політики в інтересах 

соціально – економічного розвитку громади. 

Територіальна громада м. Перечин володіє таким майном : 

- житловий фонд; 

- адміністративний будинок КП «Комунальник»; 

- другий поверх будівлі по вул. Суворова; 

- частина будівлі по вул. Червоноармійська, 19; 

- три вбудовані приміщення будинку №7 по вул. Червоноармійській; 

- будівлі колишнього військового містечка № 36 по вул. Червоноармійській 30; 

будівля оранжереї на пл. Незалежності; 

-будівлі гаражів (складів) на пл. Незалежності; 

- будівля по вул.Ужгородська,43. 

Перераховані об’єкти необхідно утримувати у відповідному технічному 

стані та не допускати  їх до руйнації. 

Крім того, на дані будівлі відсутні технічні матеріали та правовстановлюючі 

документи, що унеможливлює здійснення  приватизації даних об’єктів та 

передачі їх в оренду. 

 

3.Мета Програми 

 

Основною метою програми є утримання у відповідному технічному стані 

об’єктів комунальної власності та підвищення ефективності використання 

нерухомого майна територіальної громади міста за рахунок їх відчуження , здачі 

в оренду, залучення інвестицій, кредитних ресурсів, тощо. 

 

4.Завдання Програми 

 

- забезпечити створення конкурентного середовища в приватизаційному, 

орендному секторах майнового кола міської комунальної власності; 

- збільшити кількість виробництва продукції, товарів, робіт, послуг підприємств 

і організацій заснованих на майнові комунальної власності; 

- забезпечити стабільні податкові надходження до міського бюджету; 

- утримання об’єктів комунальної власності у відповідному технічному стані та 

недопущення їх до руйнації. 

 

5.Основні заходи по реалізації Програми 



1. Проведення обстежень об’єктів з метою встановлення реального їх стану, 

проведення ремонтно-відновлювальних робіт  для подальшого залучення 

інвесторів; 

2.Удосконалення системи управління об’єктами комунальної власності 

територіальної громади міста. 

3.Здійснення посиленого контролю за орендарями майна щодо його ефективного 

використання. 

4.Створення конкурентного середовища на ринку приватизації, передачі в 

оренду. 

5.Здійснення заходів щодо надання інформації про об’єкти комунальної 

власності міста. 

6.Здійснення заходів щодо проведення продажу, оренди майна комунальної 

власності, земельних ділянок шляхом проведення аукціону. 

7.Виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомості та земельні 

ділянки, які мають бути продані та передані в оренду на аукціоні. 

8.Проведення ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах комунальної 

власності , з метою утримання їх в належному стані. 

 

6.Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів спрямованих на виконання Програми буде 

здійснюватись в межах видатків  передбачених міським бюджетом на 

відповідний рік та інших джерел, незаборонених чинним законодавством згідно 

додатку 1. 

Обсяг фінансування протягом дії Програми визначається в процесі 

формування бюджету на відповідний фінансовий рік і може коригуватись за 

рішенням сесії з урахуванням виконання загального обсягу заходів міського 

бюджету розвитку. 

  



 

23 
 

№

п/

п 

Назва 2021 2022 2023 2024 2025 
Всього в 

тис. грн. 

1

1 

Витрати на виготовлення технічної 

документації на об’єкти нерухомості та 

земельні ділянки, оплата послуг у сфері 

держреєстрації речових прав на 

нерухоме майно, виготовлення свідоцтв 

на право власності та касове 

обслуговування , пов’язане з 

здійсненням оплати і т.д. 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

2

2 

Витрати на заходи щодо проведення 

продажу надання в оренду об’єктів 

нерухомості та земельних ділянок. 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

3

3 

Проведення експертно – грошових 

оцінок земельних ділянок, що підлягає 

продажу відповідно до ст.128 ЗКУ за 

рахунок авансу авансу внесеного 

покупцем земельної ділянки 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

4

4 

Витрати на заходи щодо подання 

інформації про об’єкти комунальної 

власності 

2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 13,0 

5

5 

Витрати на проведення обстежень 

об’єктів з метою встановлення реального 

їх стану та визначення початкової 

вартості об’єктів комунального майна 

для залучення інвесторів та виготовлення 

експертно-грошових оцінок 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 



 

24 
 

5

6 

Витрати на проведення ремонтно-

відновлювальних робіт на об’єктах 

комунальної власності , з метою 

утримання їх в належному стані. 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 

5

7 

Витрати на державну реєстрацію прав та 

їх обтяжень за об’єкти комунальної 

власності, та земельних ділянок 

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

5

8 
Демонтаж аварійних будівель та споруд   15,0 15,0 15,0        45,0 

5

10 

Виготовлення та експертиза  проектно-

кошторисної документації на 

реконструкцію та капітальний ремонт 

об’єктів комунального майна 

територіальної громади міста Перечин 

30,0 30,0 30,0 40,0 45,0 175,0 

5

11 

Реконструкція, капітальний та поточний 

ремонти об’єктів комунального майна 

територіальної громади міста Перечин 

300,0 300,0 350,0 350,0 350,0 1 650,0 

1

12 

Сплата податків при купівлі рухомого 

майна (в тому числі транспортних 

засобів). 

 200,0 300,0 400,0 500,0 1400,0 

 Всього 842,0 1042,0 1208,0 1318,0 1423,0 5 833,0 
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7.Очікувані результати 

 

Реалізація Програми матиме економічний і соціальний ефект : 

1.Зростання дохідної частини міського бюджету за рахунок поступлення коштів 

від приватизації об’єктів комунальної власності, надходжень орендної плати за 

нерухомість та земельні ділянки міста. 

2.Покращення добробуту населення за рахунок ефективного використання 

об’єктів комунальної власності міста. 

3.Збереження майна територіальної громади міста в належному технічному 

стані та недопущення їх руйнації.  

 

1. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Постійні депутатські комісії з питань планування бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій , та постійна комісія з питань земельних 

відносин, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства. 

 

Секретар міської ради                                                     Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 2  

до рішення Перечинської міської ради 

№  640від 29 грудня 2022 року 

 

 

Комплексна Програма 

профілактики злочинності на території Перечинської міської 

територіальної громади 

на 2021-2023 роки 

 

1. Стан криміногенної ситуації та основні проблеми її подолання 

 

Профілактика злочинності має велике суспільне значення. Незважаючи 

на заходи, які вживаються Перечинським ВП Ужгородського ВП ГУНП в 

Закарпатській області щодо профілактики та попередження злочинних проявів, 

оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою. 

Найпоширенішими злочинами є різноманітні крадіжки, нанесення різного 

ступеню тілесних ушкоджень, більша частина яких скоюється в стані 

алкогольного сп’яніння. 

Домінуючою проблемою залишається забезпечення публічного порядку 

на території Перечинської ТГ, комплексне використання сил та засобів в 

системі єдиної дислокації, своєчасне маневрування нарядами груп реагування 

патрульної поліції, забезпечення стовідсоткової щільності перекриття 

маршрутів патрулювання за умов перевищення науково-обґрунтованих норм 

навантаження дільничних офіцерів поліції та груп реагування патрульної 

поліції в обслуговуванні населення. 

З цих причин мобілізація сил для боротьби з криміналітетом 

ускладняється тим, що оперативні підрозділи періодично відволікаються для 

охорони публічного порядку. З року в рік зростає число поставлених на облік 

раніше судимих осіб та неповнолітніх, які з причин низького ступеня 

зайнятості і працевлаштування допускають правопорушення. 

Розповсюджений характер набувають злочини, пов’язані із крадіжками 

майна громадян та скоєння ДТП. 

Малоефективними є запобіжні заходи з протидії рецидивної злочинності, 

надання раніше судимим допомоги в соціальній адаптації. 

Вкрай ускладнює своєчасність реагування на заяви про кримінальні 

правопорушення та інші події «застарілий автопарк», недостатність 

спецтехніки,  засобів зв’язку, паливно-мастильних матеріалів.  

 

2. Загальні положення 

 

Зазначена програма розроблена на виконання доручень Президента 

України від 19 липня 2005 року № 1-1/708 від 23 вересня 2005 року № 1-1/996, 
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Указу Президента від 19.07.2005 № 119/2005 «Про заходи щодо забезпечення 

особистої безпеки громадян та протидії злочинності». 

  

3. Мета Програми 

 

Метою цієї Програми є покращення оперативної обстановки, подальше 

посилення боротьби зі злочинністю, підвищення рівня правоохоронної 

діяльності при  активній підтримці зі сторони Перечинської ТГ. 

 

4. Завдання Програми 

 

Програма спрямована на: 

посилення профілактичного впливу на осіб,  від яких можна очікувати 

скоєння злочинів, в тому числі тяжких та особливо тяжких; підвищення якості 

та розгалуженості оперативно-розшукової роботи; 

забезпечення публічного порядку і безпеки дорожнього руху, вилучення з 

незаконного обігу зброї, вибухових пристроїв, наркотичних речовин, 

попередження правопорушень неповнолітніми; 

виявлення злочинів в пріоритетних напрямках економіки, активізацію 

боротьби з організованою злочинністю та корупцією, забезпечення наповнення 

державного та місцевого бюджеті і супроводження цих процесів. 

 

5. Очікувані результати 

 

Виконання Програми дозволить поліпшити діяльність щодо забезпечення 

законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, спрямувати 

зусилля поліції на протидію найбільш небезпечним посяганням на особу, її 

власність і публічний порядок, проявам організованої економічної злочинності 

та корупції протягом 2021-2023 років. 

 

6. Організаційне та фінансове забезпечення Програми 

 

6.1. Систематично аналізувати стан правопорядку. За результатами аналізу 

та з урахуванням факторів, що негативно впливають на стан правопорядку, 

розробляти щоквартальні комплексні плати заходів щодо запобігання 

злочинності серед населення. 

6.2. Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

7. Заходи щодо виконання Програми 

 

7.1. Захист життя, здоров’я, честі, гідності особи, її майна від злочинних 

посягань. 
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7.1.1. Розглядати на засіданнях виконавчого комітету (не рідше одного разу 

на квартал) та при ускладненні оперативної обстановки питання щодо 

ефективності заходів, які вживаються щодо забезпечення правопорядку та 

визначати заходи для поліпшення криміногенної ситуації. 

Протягом 2021-2023 років 

Виконавчий комітет Перечинської ТГ 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 

7.1.2. З метою своєчасного виявлення та знешкодження злочинних груп 

активізувати роботу із оперативного відпрацювання місць збору злочинного 

елементу, притонів, підоблікових осіб для підвищення ефективності 

попередження та розкриття злочинів. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 

7.1.3. З метою попередження пограбувань, хуліганств, крадіжок 

систематично проводити комплексні оперативно - профілактичні заходи на 

території Перечинської ТГ. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 

7.1.4. Здійснювати заходи щодо проведення обліку житла, де проживають 

особи похилого віку, самотні, особи, визнані недієздатними, психічно хворі, 

інші особи, які потребують опіки та хворі на алкоголізм і наркоманію з метою 

запобігання фактам знущання над ними, незаконного відчуження їх житла. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 

7.1.5. Щороку проводити місячники перевірки дотримання паспортного 

режиму з виявленням громадян без постійного місця проживання та без 

паспортів з метою надання їм всебічної допомоги в паспортній реєстрації та 

отримання відповідних документів. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 

7.1.6. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян  

(особливо з одинокими та з одиноко проживаючими) щодо недопущення 

випадків шахрайства, крадіжок особистого майна. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 

7.2. Профілактика злочинів у сфері економіки 
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7.2.1.Проводити перевірки ринків, торгівельних точок на предмет виявлення 

порушень правил торгівлі, фактів реалізації безакцизної алкогольної, 

тютюнової та фальсифікованої продукції. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 

7.2.2. Систематично здійснювати перевірки закладів торгівлі громадського 

харчування з питань виявлення порушень правил торгівлі пивом (крім 

безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими 

виробами. Інформацію про виявлені порушення направляти у виконком 

Перечинської ТГ для вжиття заходів та висвітлювати в засобах масової 

інформації. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 

7.3. Зменшення злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне 

середовище 

 

7.3.1.  Забезпечити постійний аналіз стану злочинності серед неповнолітніх, 

встановлення причин скоєння підлітками тяжких і повторних злочинів, 

виявляти упущення в попереджувально-профілактичній роботі зі сторони всіх 

зацікавлених служб та органів. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 

7.3.2.  З метою недопущення загострення оперативної обстановки в 

підлітковому середовищі під час літніх шкільних канікул, забезпечення 

належного правопорядку й посилення боротьби зі злочинністю серед 

неповнолітніх, взяти участь у забезпеченні дітей організованими формами 

дозвілля та відпочинку. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

Уповноважені служби Перечинської ТГ 

 

7.3.3.  З метою охоплення навчанням дітей та учнівської молоді провести 

цільові рейди із виявлення та повернення до навчальних закладів дітей, які не 

приступили до навчання. Передбачити їх правовий та соціальних захист, 

усунення факторів негативного впливу на неповнолітніх, притягнення згідно із 

вимогами чинного законодавства до адміністративної відповідальності батьків 

та осіб, що їх заміняють, за невиконання обов’язків із виховання дітей. 

 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 
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7.3.4.  З використанням нових наукових досягнень педагогіки, психології, 

собріології, соціології і фізіології проводити комплексні просвітницько-

профілактичні заходи (практичні семінари, публічні лекції, круглі столи, 

конференції, профілактичні бесіди із шкільною молоддю) за участю науковців 

та засобів масової інформації з питань пропаганди здорового способу життя. 

 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

Уповноважені особи Перечинської ТГ 

 

7.3.5. Здійснювати профілактичні заходи щодо попередження дитячої 

бездоглядності, жебракування, вилучення бездоглядних дітей з вулиці, їх 

правового та соціального захисту, а також заходи із притягнення до 

відповідальності дорослих, що втягують підлітків у злочинну діяльність, 

жебрацтво, пияцтво, наркоманію. 

 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

Уповноважені служби Перечинської ТГ 

 

7.3.6. Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік і 

систематичну перевірку умов утримання та виховання неповнолітніх, 

здійснювати систематичні профілактичні заходи з батьками, які ухиляються від 

виховання дітей і своєю поведінкою негативно впливають на них 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

Уповноважені служби Перечинської ТГ 

 

7.4. Профілактика незаконного обігу зброї і боєприпасів. Запобігання 

поширенню наркоманії, пияцтву і бродяжництву 

 

7.4.1.  Вжити організаційних та практичних заходів щодо виявлення осіб, які 

незаконно використовують зброю, вибухові пристрої та інші небезпечні 

предмети і речовини, для своєчасного їх викриття. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 

7.4.2.  Здійснити комплекс оперативно-розшукових заходів щодо виявлення 

та викриття осіб, що займаються незаконним обігом наркотиків, каналів 

надходження наркотиків до споживачів і фактів їх збуту, в т.ч. втягнення в 

наркоманію. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 
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7.4.3.  Систематично проводити рейди з метою виявлення осіб, які 

займаються самогоноварінням та його розповсюдженням серед  населення. 

Документувати збут самогону  та безакцизних спиртних напоїв, громадянами з 

наступним притягненням до адміністративної та кримінальної відповідальності. 

Протягом 2020-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 

7.4.4.  На базі нових досягнень психології, соціології, фізіології, собреології 

проводити комплексні просвітницько-профілактичні заходи (практичні 

семінари, публічні лекції, круглі столи, конференції, профілактичні бесід зі 

шкільною молоддю) з питань запобігання наркоманії та алкоголізму. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

7.4.5. Систематично проводити в навчальних закладах Перечинської ТГ 

інформаційно-просвітницьку діяльність про правовідносини в сфері 

немедичного вживання наркозасобів серед груп підвищеного ризику, учнів 

загальноосвітніх шкіл, населення в цілому. 

 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

Уповноважені органи Перечинської ТГ 

 

7.4.6. Організувати проведення відпрацювань розважальних закладів та 

місць масового відпочинку молоді з метою недопущення розповсюдження в 

них наркотичних засобів. Вжити заходів щодо припинення діяльності таких 

об’єктів, де виявлені факти торгівлі або вживання наркотиків. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП  

 

7.4.7. Провести комплекс заходів, направлених на викриття злочинних 

груп, сформованих на етнічній основі, насамперед із числа осіб ромської 

народності. 

 Протягом 2021-2023 років 

 Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 

7.5. Охорона публічного порядку, безпека дорожнього руху 

 

7.5.1. Забезпечити своєчасність реагування на злочини та інші порушення 

правопорядку. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 
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7.5.2. Організувати періодичне проведення круглих столів, нарад, пов’язаних 

зі станом боротьби зі злочинністю та забезпеченням охорони публічного 

порядку. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

Виконавчий комітет Перечинської ТГ 

 

7.5.3. Забезпечити належну профілактику, попередження та припинення 

домашнього насильства, злочинів на побутовому ґрунті. 

 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 

7.5.4. У взаємодії із зацікавленими відомствами та організаціями здійснити 

комплекс організаційних, профілактичних і  оперативно-пошукових заходів 

щодо забезпечення комплексної охорони публічного порядку та безпеки 

громадян в період проведення громадсько-політичних, культурних, спортивних 

та інших заходів з масовим перебуванням людей. 

 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 

      7.5.5.Для забезпечення охорони публічного порядку й безпеки населення, 

реагування  на будь-які,  правопорушення,  вжити  заходів  щодо  встановлення 

у місцях традиційного проведення масових та спортивних заходів, комплексів 

технічних засобів відео спостереження. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

Виконавчий комітет Перечинської ТГ 

   

7.5.6. Забезпечити належний контроль за особами, які раніше скоїли 

злочини і були звільнені від кримінальної відповідальності з підстав, 

передбачених законодавством (недосягненням віку, внаслідок амністії). 

 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 

8. Матеріально-технічне забезпечення Перечинського відділення  

поліції Ужгородського відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Закарпатській області. 

9.  

8.1. З метою охорони громадського порядку під час проведення масових 

заходів, забезпечення реагування на заяви та повідомлення громадян, розкриття 

та припинення злочинних посягань та своєчасного виїзду працівників поліції на 
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місце вчинення злочинів та правопорушень, передбачити видатки на придбання 

сучасних GPS навігаторів та відеореєстраторів для службового транспорту. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинська ТГ 

8.2. З метою покращення інформаційного забезпечення працівників 

Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУНП та формування електронних баз 

даних передбачити видатки для придбання комп’ютерного обладнання та 

офісних меблів. 

Протягом 2021-2023 років 

Перечинська ТГ 

8.3. Вирішення питання облаштування кімнати прийому громадян, слідчої 

кімнати та кімнати для конфіденційного побачення адвоката із затриманим в 

адмінбудівлі Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУНП у відповідності до 

законодавчо визначених норм. 

 

Протягом 2021-2023 року 

Перечинський ВП  

Ужгородсього ВП 

Перечинська ТГ 

 

8.4 З метою покращення реагування на повідомлення громадян,  

забезпечити  утримання  спеціальних  автомобілів,  а  саме:  їх технічне 

обслуговування та забезпечення паливно-мастильними матеріалами. 

 

Протягом 2021-2023 року 

Перечинська ТГ 

 

8.5 З метою контролю за перебуванням громадян в адміністративній 

будівлі відділення поліції, придбання  та встановлення стаціонарних технічних 

засобів відео стеження. 

Протягом 2021-2023 року 

Перечинська ТГ 

 

8.6. Вжити додаткових заходів для забезпечення службовим транспортним 

засобом,  дільничних інспекторів поліції, які будуть обслуговувати території 

Перечинської ТГ.  

  

Протягом 2021-2023 року 

Перечинська ТГ 

8.7. Проведення ремонту приміщень адміністративного будинку 

районного відділення поліції та даху гаражного приміщення, заміна вікон на 

енергозберігаючі. 

Протягом 2021-2023 року 

Перечинська ТГ 



 

34 
 

 

8.8. З метою попередження вчинення злочинів та правопорушень на 

території Перечинської ТГ виділення коштів для  встановлення системи 

відеоспостереження «Безпечне Закарпаття». 

Протягом 2021-2023 року 

Перечинська ТГ 

 

9.Фінансування заходів для виконання Програми 

 

Реалізація Програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування 

визначених заходів з місцевого бюджету та інших джерел не заборонених 

законом. Це дозволить протягом 3 років здійснити правоохоронними органами, 

органами виконавчої влади та місцевого самоврядування комплекс узгоджених 

заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили 

їх вчинення, створити в сприятливі умови для діяльності Національної поліції 

та підвищити їх авторитет серед населення. 

Розрахунок потреби коштів для реалізації заходів, передбачених 

комплексною Програмою профілактики та протидії злочинності на території 

Перечинської ТГ на 2021– 2023 роки додається (Додаток 1). 

Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, 

підлягають щорічному коригуванню відповідно до затверджених показників на 

кожний рік. Органи місцевого самоврядування самостійно визначають обсяг 

коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для реалізації заходів, 

визначених Програмою. 

 

10. Очікувані результати 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- створити систему профілактики правопорушень, спрямовану на соціальну 

адаптацію осіб, звільнених із місць позбавлення волі, посилення боротьби з 

алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, 

іншими антисоціальними явищами; 

- підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання молоді 

шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення 

інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм; 

- підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх 

виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в 

громадських місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну 

інформацією між органами виконавчої влади; 

- стабілізувати криміногенну ситуацію в місті шляхом запобігання 

криміналізації населення. 

 

11. Контроль за ходом виконанням Програми 
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Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми 

здійснює Перечинський ВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області, 

цільовим та ефективним використанням коштів - виконавчий комітет 

Перечинської ТГ. 

 

Секретар міської ради                                               Галина ГАЄВСЬКА 
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Додаток 1 

Р О З Р А Х У Н О К  

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених комплексною Програмою  

профілактики та протидії злочинності на території Перечинської ТГ протягом  2021– 2023 роки 

№ 

п/з 
Зміст заходів Відповідальний за виконання 

2021 2022 2023 

Сума 

грн. 

Сума 

грн. 

Сума 

грн. 

1. Покращення умов функціонування та 

обслуговування громадян поліції 

(придбання канцелярського приладдя, 

офісної та комп’ютерної техніки), 

електрообігрівачів 

ГУНП (для потреб Перечинського ВП) 

за сприяння виконавчого комітету 

Перечинської ТГ 

 

20,0 

 

70,0 

 

20,0 

2. Придбання сучасних GPS навігаторів, 

бодікамер та відеореєстраторів для 

службового транспорту Ужгородського 

ВП ГУНП 

ГУНП (для потреб Перечинського ВП) 

за сприяння виконавчого комітету 

Перечинської ТГ 

 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

3. Забезпечення паливно - мастильними 

матеріалами, ремонт та утримання 

службових транспортних засобів, 

придбання автомобільних запчастин. 

Автогосподарство ГУНП, 

ГУНП (для потреб Перечинського ВП) 

за сприяння виконавчого комітету 

Перечинської ТГ 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

4. Проведення поточного ремонту та 

облаштування кімнати прийому 

громадян, кімнати для проведення 

слідчих дій та кімнати конфіденційного 

побачення підозрюваного із затриманим 

в адмінбудівлі  Перчеинського ВП 

Ужгородського ВП ГУНП. 

ГУНП (для потреб Перечинського ВП) 

за сприяння виконавчого комітету 

Перечинської ТГ 

 

50,0 50,0 50,0 

5. Проведення ремонту приміщень 

адміністративного будинку районного 

ГУНП (для потреб Перечинського ВП) 

за сприяння виконавчого комітету 

 

100,0 

 

50,0 

 

80.0 
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відділення поліції та даху гаражного 

приміщення, заміна вікон на 

енергозберігаючі. 

Перечинської ТГ 

 

6. Придбання автомобіля для  потреб 

дільничного інспектора поліції, 

придбання спеціалізованих 

автомобілів. 

ГУНП в Закарпатській області 

 

- 2600,0 2600,0 

7. З метою контролю за перебуванням 

громадян в адміністративній будівлі 

відділення поліції, придбання  та 

встановлення стаціонарних технічних 

засобів відео стеження. 

ГУНП (для потреб Перечинського ВП) 

за сприяння виконавчого комітету 

Перечинської ТГ 

 

 

30,0 

- - 

8. З метою попередження вчинення 

злочинів та правопорушень на території 

Перечинської ТГ виділення коштів для  

встановлення системи 

відеоспостереження «Безпечне 

Закарпаття». 

ГУНП в Закарпатській області при 

сприянні виконавчого комітету 

Перечинської ТГ 

 

160,0 10,0 - 

9. З метою зміцнення матеріально-технічної 

бази та придбання засобів комунікації та 

звязку 

ГУНП в Закарпатській області при 

сприянні виконавчого комітету 

Перечинської ТГ 

 

 50,0 50,0 

 ВСЬОГО  470,0 2940,0 2910,0 

 

Секретар  міської ради                                                                                                                   Галина  ГАЄВСЬКА
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    УКРАЇНА 

   ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                                                                               

2 пленарне засідання  

25 сесії VIII скликання 

   РІШЕННЯ 

 

від 29 грудня 2022 року №641 

м.Перечин 

  

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 15 грудня 2021 року №440 «Про бюджет                                                               

міської територіальної громади на 2022 рік»  

(зі змінами від 03.02.2022, 16.02.2022, 25.02.2022,  

02.03.2022, 13.03.2022, 24.03.2022, 30.03.2022,  

06.04.2022, 19.04.2022, 28.04.2022, 12.05.2022,  

23.06.2022, 12.07.2022, 28.07.2022, 08.09.2022, 

23.09.2022, 05.10.2022, 20.10.2022, 10.11.2022,  

18.11.2022, 15.12.2022 року) 

 

07505000000 
                (код бюджету) 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись ст. 23, 78, 85 Бюджетного кодексу України враховуючи: 

 розпорядження міського голови від 19.12.2022 року №272/09-05 «Про 

внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2022 рік»; 

розпорядження міського голови від 26.12.2022 №285/09-05 «Про внесення 

змін до бюджету міської територіальної громади на 2022 рік», 

лист Закарпатської ОВА від 28.12.2022 №06-10/4095,  

лист фінансового відділу Перечинської міської ради від 28.12.2022 

№286/01-12 «Офіційний висновок про перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету Перечинської міської територіальної громади станом 

на 01.12.2022 року», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2022 рік: 

доходів бюджету міської територіальної громади згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 

видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за головними 

розпорядниками коштів (у межах змін обсягу доходів;  загального обсягу 

видатків), згідно з додатком 3.1 до цього рішення;  
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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 3 рішення міської ради «Про бюджет міської 

територіальної громади на 2022 рік» – «Розподіл видатків бюджету міської 

територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів» 

згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних 

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

4. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної 

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

цього рішення. 

5. Затвердити обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проектів у 2022 році згідно з додатком 5 до цього рішення. 

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

додатком 6 до цього рішення. 

7. Затвердити зміни до розподілу субвенції із місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів (КПКВК 9800) на 2022 рік згідно з додатком 7. 

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

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

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(В.В. КРАВЕЦЬ). 

 

 

   Секретар міської ради                                       Галина ГАЄВСЬКА 
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07505000000
код бюджету

( грн)

усього
у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  2 600 000,00 2 600 000,00 - -

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
2 600 000,00 2 600 000,00 - -

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 2 600 000,00 2 600 000,00 - -

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

2 600 000,00 2 600 000,00 - -

Х Усього доходів (без урахування трансфертів) 2 600 000,00 2 600 000,00 - -

40000000 Офіційні трансферти  1 465 640,00 137 070,00 1 328 570,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  1 465 640,00 137 070,00 1 328 570,00 0,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
137 070,00 137 070,00 - -

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 137 070,00 137 070,00 - -

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
1 328 570,00 - 1 328 570,00 -

41052900

Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію 

різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 

постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води згідно із Законом України "Про особливості 

регулювання відносин на ринку природного газу 

та у сфері теплопостачання під час дії воєнного 

стану та подальшого відновлення їх 

функціонування", послуги з централізованого 

постачання холодної води та водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем), 

послуги з централізованого водопостачання і 

централізованого водовідведення згідно із 

Законом України "Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних 

та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і 

водовідведення" за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету

1 328 570,00 - 1 328 570,00 -

Х Разом доходів 4 065 640,00 2 737 070,00 1 328 570,00 -

Додаток 1                   

до рішення міської ради                                                                                                                                                 

від 29 грудня 2022 року №641

Зміни до обсягу доходів бюджету міської територіальної громади на 2022 рік

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

       Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА          
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(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування - -2 630 000,00 2 630 000,00 2 630 000,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
- -2 630 000,00 2 630 000,00 2 630 000,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

- -2 630 000,00 2 630 000,00 2 630 000,00

Х Загальне фінансування - -2 630 000,00 2 630 000,00 2 630 000,00

600000 Фінансування за активними операціями - -2 630 000,00 2 630 000,00 2 630 000,00

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів - -2 630 000,00 2 630 000,00 2 630 000,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

- -2 630 000,00 2 630 000,00 2 630 000,00

Х Загальне фінансування - -2 630 000,00 2 630 000,00 2 630 000,00

Додаток 2                   

до рішення міської ради                                                                                                                                                 

від 29 грудня 2022 року №641

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2022 рік 

07505000000
 код бюджету

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

   Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА          
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 (грн) 

видатки 

споживання
з  них

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

0100000
Міська рада (головний 

розпорядник)
37 916 989,00 31 469 074,00 9 902 888,00 2 808 969,00 6 447 915,00 21 897 903,00 20 285 672,00 283 661,00 - - 21 614 242,00 59 814 892,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
37 916 989,00 31 469 074,00 9 902 888,00 2 808 969,00 6 447 915,00 21 897 903,00 20 285 672,00 283 661,00 - - 21 614 242,00 59 814 892,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

13 692 911,00 13 692 911,00 9 732 086,00 1 143 160,00 - 2 492 555,00 2 492 555,00 - - - 2 492 555,00 16 185 466,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

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

0113210 3210 1050
Організація та проведення 

громадських робіт
267 840,00 267 840,00 170 802,00 - - - - - - 267 840,00

0113230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у 

зв`язку із введенням воєнного стану

705 337,00 705 337,00 - 405 387,00 - 495 193,00 495 193,00 - - - 495 193,00 1 200 530,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

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

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
184 200,00 184 200,00 - - - - - - - - - 184 200,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

10 849,00 10 849,00 - - - - - - - - - 10 849,00

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду
- - - - - - - - - - -

0116013 6013 0620

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

145 680,00 145 680,00 - - - - - - - - - 145 680,00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення 

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

видатки 

розвиткуоплата              

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Разом
усього

видатки 

споживання

з  них

видатки розвитку усього 
у тому                      

числі бюджет 

розвитку

Додаток 3             

до рішення міської ради                                                                                                                                                 

від 29 грудня 2022 року №641

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

07505000000
код бюджету

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВК         

МБ

Код 

ФКВ         

МБ

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд
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0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні 

послуги

1 676 250,00 - - - 1 676 250,00 555 095,00 555 095,00 - - - 555 095,00 2 231 345,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
4 724 997,00 4 323 237,00 - 1 230 422,00 401 760,00 3 320 000,00 3 320 000,00 - - - 3 320 000,00 8 044 997,00

0116072 6072 0640

Компенсація різниці в тарифах на 

теплову енергію, послуги з 

постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води згідно із 

Законом України `Про особливості 

регулювання відносин на ринку 

природного газу та у сфері 

теплопостачання під час дії воєнного 

стану та подальшого відновлення їх 

функціонування`, послуги з 

централізованого постачання 

холодної води та водовідведення (з 

використанням 

внутрішньобудинкових систем), 

послуги з централізованого 

водопостачання і централізованого 

водовідведення згідно із Законом 

України `Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та 

- - - - - 1 328 570,00 - - - 1 328 570,00 1 328 570,00

0117310 7310 0443
Будівництво-1 об'єктів житлово-

комунального господарства
- - - - - 2 807,00 2 807,00 - - - 2 807,00 2 807,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 57 000,00 57 000,00 - - - - - - - 57 000,00

0117325 7325 0443
Будівництво-1 споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту
- - - - - 59 000,00 59 000,00 - - - 59 000,00 59 000,00

0117340 7340 0443
Проектування, реставрація та 

охорона пам`яток архітектури
- - - - - 20 000,00 20 000,00 - - - 20 000,00 20 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

- - - - - 64 506,00 64 506,00 - - - 64 506,00 64 506,00

в т.ч. за рахунок коштів субвенції  з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

- - - - - 63 506,00 63 506,00 - - - 63 506,00 63 506,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

4 200 785,00 1 250 000,00 - - 2 950 785,00 5 476 967,00 5 476 967,00 - - - 5 476 967,00 9 677 752,00
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0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на 

неї

- - - - - 19 894,00 19 894,00 - - - 19 894,00 19 894,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 

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

0117691 7691 0490

Цільові фонди утворені Верховною 

радою,Автономною Республікою 

Крим, органами місцевого 

самоврядування, і місцевими 

органами виконавчої влади і фонди, 

утворені Верховною 

радою,Автономною Республікою 

Крим, органами місцевого 

самоврядування, і місцевими 

- - - - - 130 500,00 - 130 500,00 - - - 130 500,00

0117700 7700 0133

Реалізація програм допомоги і 

грантів Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних 

організацій, донорських установ

2 000,00 2 000,00 - - - - - - - - - 2 000,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

263 478,00 263 478,00 - - - 90 600,00 90 600,00 - - - 90 600,00 354 078,00

0118230 8230 0380
Інші заходи громадського порядку та 

безпеки
50 000,00 50 000,00 - - - - - - - - - 50 000,00

0118240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
4 686 745,00 4 686 745,00 - - 3 964 055,00 3 964 055,00 - - - 3 964 055,00 8 650 800,00

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів
- - - - - 153 161,00 - 153 161,00 - - - 153 161,00

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів масової 

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

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

4 920 300,00 4 920 300,00 - - - 3 725 000,00 3 725 000,00 - - 3 725 000,00 8 645 300,00

0600000
Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту (головний розпорядник)
87 090 150,00 87 090 150,00 60 103 025,00 9 538 287,00 - 5 813 259,00 4 685 709,00 1 127 550,00 - 240 000,00 4 685 709,00 92 903 409,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту (відповідальний 

виконавець)

87 090 150,00 87 090 150,00 60 103 025,00 9 538 287,00 - 5 813 259,00 4 685 709,00 1 127 550,00 - 240 000,00 4 685 709,00 92 903 409,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

2 758 439,00 2 758 439,00 2 147 810,00 70 430,00 - - - - - - - 2 758 439,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 15 189 643,00 15 189 643,00 9 688 850,00 2 173 809,00 765 750,00 75 000,00 690 750,00 - - 75 000,00 15 955 393,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
18 877 267,00 18 877 267,00 8 537 462,00 6 554 028,00 - 4 519 864,00 4 383 064,00 136 800,00 - - 4 383 064,00 23 397 131,00
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0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
33 929 000,00 33 929 000,00 27 809 836,00 - - - - - - - - 33 929 000,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
3 327 374,00 3 327 374,00 2 727 356,00 - - - - - - - - 3 327 374,00

0611080 1080 0960
Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами
4 978 202,00 4 978 202,00 4 064 510,00 - - 330 000,00 30 000,00 300 000,00 240 000,00 30 000,00 5 308 202,00

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти
320 330,00 320 330,00 - - - - - - - - - 320 330,00

0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету

32 000,00 32 000,00 - - - - - - - - - 32 000,00

0611152 1152 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції

1 514 200,00 1 514 200,00 1 241 131,00 - - - - - - - - 1 514 200,00

0611154 1154 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок 

залишку коштів за освітньою 

субвенцією (крім залишку коштів, що 

мають цільове призначення, 

виділених відповідно до рішень 

Кабінету Міністрів України у 

попередньому бюджетному періоді)

- - - - - 35 000,00 35 000,00 - - - 35 000,00 35 000,00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

101 700,00 101 700,00 83 358,00 - - 33 400,00 33 400,00 - - - 33 400,00 135 100,00

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку 

коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами

- - - - - - - - - -

0613230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у 

зв`язку із введенням воєнного стану

299 000,00 299 000,00 - - - 26 275,00 26 275,00 - - - 26 275,00 325 275,00

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 067 937,00 1 067 937,00 767 085,00 124 000,00 - - - - - - - 1 067 937,00

0614040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
597 814,00 597 814,00 220 981,00 52 700,00 - - - - - - - 597 814,00

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

1 984 390,00 1 984 390,00 1 280 820,00 364 670,00 - 27 970,00 27 970,00 - - - 27 970,00 2 012 360,00



 

46 
 

 

  

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

2 100 854,00 2 100 854,00 1 533 826,00 198 650,00 - 75 000,00 75 000,00 - - - 75 000,00 2 175 854,00

0615062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

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

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

(головний розпорядник)

8 080 459,00 8 080 459,00 1 736 061,00 - - 10 023 492,63 10 023 492,63 - - - 10 023 492,63 18 103 951,63

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

(відповідальний виконавець)

8 080 459,00 8 080 459,00 1 736 061,00 - - 10 023 492,63 10 023 492,63 - - - 10 023 492,63 18 103 951,63

0710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

1 037 240,00 1 037 240,00 828 577,00 - - - - - - - 1 037 240,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
4 574 518,00 4 574 518,00 - 2 256 087,00 2 256 087,00 2 256 087,00 6 830 605,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

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

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

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

0713032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

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

0713035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті

42 000,00 42 000,00 - - - - - - - - 42 000,00

0713104 3104 1020

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, 

інвалідністю

1 097 130,00 1 097 130,00 907 484,00 - - - - - - - - 1 097 130,00

0713160 3160 1010

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

228 900,00 228 900,00 - - - - - - - - - 228 900,00

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
- - - - - 5 105 553,00 5 105 553,00 - - - 5 105 553,00 5 105 553,00
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0718240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
14 482,00 14 482,00 - - 2 586 852,63 2 586 852,63 - - - 2 586 852,63 2 601 334,63

3700000
Фінансовий відділ (головний 

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

3710000
Фінансовий відділ (головний 

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

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

985 000,00 985 000,00 771 100,00 - - - - - - - - 985 000,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету - - - - - - - - - - - -

3719760 9760 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію проектів співробітництва 

між територіальними громадами

- - - - - 55 180,00 55 180,00 - - - 55 180,00 55 180,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету   500 000,00 500 000,00 - - - 3 600 000,00 3 600 000,00 - - - 3 600 000,00 4 100 000,00

Х Х Х УСЬОГО 134 572 598,00 128 124 683,00 72 513 074,00 12 347 256,00 6 447 915,00 41 389 834,63 38 650 053,63 1 411 211,00 - 240 000,00 39 978 623,63 175 962 432,63

           Секретар міської ради                                            Галина ГАЄВСЬКА
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 (грн) 

у тому                      

числі бюджет 

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

137 070,00 137 070,00 - 137 070,00 - 3 928 570,00 2 600 000,00 - - - 3 928 570,00 4 065 640,00

0100000 Міська рада (головний розпорядник) - - - - - 3 928 570,00 2 600 000,00 - - - 3 928 570,00 3 928 570,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
- - - - - 3 928 570,00 2 600 000,00 - - - 3 928 570,00 3 928 570,00

0116072 6072 0640

Компенсація різниці в тарифах на теплову 

енергію, послуги з постачання теплової 

енергії та постачання гарячої води згідно 

із Законом України `Про особливості 

регулювання відносин на ринку 

природного газу та у сфері 

теплопостачання під час дії воєнного 

стану та подальшого відновлення їх 

функціонування`, послуги з 

централізованого постачання холодної 

води та водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових 

систем), послуги з централізованого 

водопостачання і централізованого 

водовідведення згідно із Законом 

України `Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і 

- - - - - 1 328 570,00 - - - - 1 328 570,00 1 328 570,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

- - - - - 2 600 000,00 2 600 000,00 - - - 2 600 000,00 2 600 000,00

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

спорту (головний розпорядник)
137 070,00 137 070,00 - 137 070,00 - - - - - - - 137 070,00

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

спорту (відповідальний виконавець)
137 070,00 137 070,00 - 137 070,00 - - - - - - - 137 070,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
137 070,00 137 070,00 137 070,00 - - - - 137 070,00

Код 

ФКВ         

МБ усього 
видатки 

споживання

з  них

оплата              

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Разом

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:

видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

I. В межах змін до обсягу доходів 

видатки            

розвитку

Код  

ТПКВК         

МБ усього

Спеціальний фонд

Додаток 3.1

до рішення міської ради                                                                                                                                                 

від 29 грудня 2022 року №641

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів                                                                                                                                                         

(у межах змін обсягу доходів, загального обсягу видатків)
07505000000
(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії
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-30 000,00 -30 000,00 - - - 30 000,00 30 000,00 - - - 30 000,00 -

0100000 Міська рада (головний розпорядник) -30 000,00 -30 000,00 - - - 200 000,00 200 000,00 - - - 200 000,00 170 000,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
-30 000,00 -30 000,00 - - - 200 000,00 200 000,00 - - - 200 000,00 170 000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
170 000,00 170 000,00 - - - - - - - - - 170 000,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
-220 000,00 -220 000,00 - - - - - -220 000,00

0118240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
20 000,00 20 000,00 - - - 200 000,00 200 000,00 - - - 200 000,00 220 000,00

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення (головний 

розпорядник)

- - - - - -170 000,00 -170 000,00 - - - -170 000,00 -170 000,00

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення (відповідальний 

виконавець)

- - - - - -170 000,00 -170 000,00 - - - -170 000,00 -170 000,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню
- - - - - - - - - - - -

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
- - - - - -170 000,00 -170 000,00 - - - -170 000,00 -170 000,00

Х Х Х УСЬОГО 107 070,00 107 070,00 - 137 070,00 - 3 958 570,00 2 630 000,00 - - - 3 958 570,00 4 065 640,00

      Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА          

II. В межах загального обсягу видатків 
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      (грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Міська рада (головний розпорядник) Х Х 2 770 000,00 -30 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
Х Х 2 770 000,00 -30 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма ефективного використання майна 

комунальної власності Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61   

(зі змінами)

170 000,00 170 000,00 - -

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)

-220 000,00 -220 000,00 - -

0118240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони

Програма заходів національного спротиву 

Перечинської міської територіальної громади на 2022-

2023 роки

Рішення від 

12.07.2022 №560 

(зі змінами)

220 000,00 20 000,00 200 000,00 200 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

Комплексна Програма профілактики злочинності на 

території Перечинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки

Рішення від 

17.12.2020 №61      

(зі змінами) 

2 600 000,00 - 2 600 000,00 2 600 000,00

0700000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення (головний 

розпорядник)

Х Х -100 000,00 70 000,00 -170 000,00 -170 000,00

Спеціальний фонд 

Додаток 4

до рішення міської ради                                                                                                                                                 

від 29 грудня 2022 року №641

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

07505000000
код бюджету

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВКМ

Б

Код 

ФКВМБ

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву / 

регіональну 

прграму

Усього
Загальний             

фонд
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0710000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення (відповідальний 

виконавець)

Х Х -100 000,00 70 000,00 -170 000,00 -170 000,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню

Програма фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Перечинська лікарня» 

Перечинської міської ради Закарпатської області на 

2022 рік

Рішення від 

15.12.2021 №436 

(зі змінами)

70 000,00 70 000,00 - -

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів

Програма стимулів та розвитку надання первинної 

медико-санітарної допомоги населенню Перечинської 

територіальної громади та відновлення матеріально-

технічної бази Комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2021-2023 роки

Рішення від 

06.07.2021 №249 

(зі змінами)

-170 000,00 - -170 000,00 -170 000,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х 2 670 000,00 40 000,00 2 630 000,00 2 630 000,00

         Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА          
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(грн)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код           

ТПКВК           

МБ

КФКВК 

МБ

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний 

період 

реалізації 

проекту, (рік 

початку і 

завершення

)

Загальна 

вартість 

проекту, 

гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету 

всього, гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету у 

2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень 

готовності 

проекту на 

кінець 2022 

року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення (головний 

розпорядник)

Х Х Х -170 000,00 -170 000,00 Х

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення Перечинської 

мiської ради (відповідальний 

Х Х Х -170 000,00 -170 000,00 Х

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
Х Х Х -170 000,00 -170 000,00

Реконструкція корпусу поліклініки під 

амбулаторію загальної практики сімейної 

медициниза адресою м.Перечин 

вул.Ужанська, 8

-170 000,00 -170 000,00

в тому числі:

проектні роботи -170 000,00 -170 000,00

Х Х Х Х УСЬОГО Х Х -170 000,00 -170 000,00 Х

Додаток 5             

до рішення міської ради                                                                                                                                                 

від 29 грудня 2022 року №641

Зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році       

07505000000
код бюджету

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА
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07505000000

код бюджету

(грн)

1 3

41040400 137 070,00

07100000000 137 070,00

41052900 1 328 570,00

07100000000 1 328 570,00

Х 1 465 640,00

Х 137 070,00

Х ##########

(грн)

1 2 4

Додаток 6

до рішення міської ради                                                                                                                                                 

від 29 грудня 2022 року №641

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 

Класифікації 

доходу 

бюджету / Код 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту
Усього

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

2

I. Трансферти до загального фонду бюджету
Інші дотації з місцевого бюджету за рахунок додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації 

закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми 

власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам 

спільної власності територіальних громад області, що перебувають в 

управлінні обласних рад
Обласний бюджет Закарпатської області

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах на теплову 

енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води 

згідно із Законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку 

природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та 

подальшого відновлення їх функціонування", послуги з централізованого 

постачання холодної води та водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і 

централізованого водовідведення згідно із Законом України "Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

3

I. Трансферти із загального фонду бюджету

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Обласний бюджет Закарпатської області

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

загальний фонд

спеціальний фонд

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
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0119800 9800 2 600 000,00

9900000000

0
2 600 000,00

Х Х 2 600 000,00

Х Х 0,00

Х Х ##########

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

загальний фонд

спеціальний фонд

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

Державний бюджет

       Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА          
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(грн)

видатки 

споживання 

видатки            

розвитку

1 2 3 4 5 6 7

1 Перечинська міська рада - головний розпорядник коштів - 2 600 000,00 - 2 600 000,00 2 600 000,00

1.1.
Комплексна Програма профілактики злочинності на території Перечинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки
- 2 600 000,00 - 2 600 000,00 2 600 000,00

- 2 600 000,00 - 2 600 000,00 2 600 000,00

- 2 600 000,00 - 2 600 000,00 2 600 000,00

у тому числі

Разом

ГУНП в Закарпатській області - одержувач коштів 

Усього

Секретар міської ради                                                        Галина ГАЄВСЬКА                                      

Додаток 7

до рішення міської ради                                                                                                                                                 

від 29 грудня 2022 року №641

Зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм                                                                                                                              

соціально-економічного розвитку регіонів (КПКВК 9800) на 2022 рік

07505000000
  код бюджету

№               

з/п
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / Найменування одержувача субенції                            

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
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УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

2 пленарне засідання 

25 сесії VIIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 29 грудня 2022 року № 642  

м.Перечин 

 

Про прийняття на баланс 

інженерної інфраструктури внутрішньої 

господарської меліоративної системи 

 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Закону України «Про меліорацію земель», Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження порядку передачі у комунальну власність об’єктів 

соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а 

також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних 

сільськогосподарських підприємств передані на баланс підприємств-

правонаступників», враховуючи рішення Закарпатського окружного 

адміністративного суду від 27.10.2022 р. по справі №260/2747/22,  беручи до 

уваги розпорядження Перечинського міського голови № 232/09 - 05 від 

10.11.2022 року, акти обстеження інженерної інфраструктури внутрішньої 

господарської меліоративної системи на території сіл Ворочово та Зарічово, 

Перечинської ТГ від 30.11.2022 року та рішення виконавчого комітету № 238 від 

14.12.2022 року 

 

В И Р І Ш И ЛА: 

 

1. Прийняти на баланс Перечинської міської ради майно, згідно рішення 

виконавчого комітету № 238 від 14.12.2022 року та  актів обстеження інженерної 

інфраструктури внутрішньої господарської меліоративної системи на території 

сіл Ворочово та Зарічово, Перечинської ТГ від 30.11.2022 року.  

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності провести відповідні 

зміни в бухгалтерському обліку, згідно вимог чинного законодавства. 

3.Структурним підрозділам виконавчого комітету Перечинської міської ради 

вчинити дії, спрямовані на набуття права власності на інженерні інфраструктури 

внутрішніх господарських меліоративних систем: 
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- колишньої Ворочівської сільської ради, яка складається з відкритої мережі 

каналів, довжина яких  становить – 4,8 км та 7 шт споруд (трубчасті переїзди); 

- колишньої Зарічівської сільської ради, яка складається з відкритої мережі 

каналів, довжина яких  становить – 6,0  км та 4 шт споруд (трубчасті переїзди). 

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

питань земельних відносин, архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства (голова Баєв Є.О.).  

 

Секретар  міської ради                                              Галина  ГАЄВСЬКА 
 


	7.Очікувані результати
	6.1. Систематично аналізувати стан правопорядку. За результатами аналізу та з урахуванням факторів, що негативно впливають на стан правопорядку, розробляти щоквартальні комплексні плати заходів щодо запобігання злочинності серед населення.

