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ЗВІТ  

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

міської ради за 2022 рік 
Мережа закладів, установ освіти Перечинської ТГ 

У 2022/2023 навчальному році мережа закладів, установ освіти 

Перечинської територіальної громади становить:  

4 заклади загальної середньої освіти: 

1 ліцей - Перечинський ліцей Перечинської міської ради Закарпатської 

області з філіями:  філія опорного закладу Початкова школа Перечинського 

ліцею та філія опорного закладу Ворочівська початкова школа 

Перечинського ліцею з дошкільним підрозділом;  

3 гімназії - Сімерська гімназія Перечинської міської ради Закарпатської 

області, Сімерківська гімназія Перечинської міської ради Закарпатської 

області та  Зарічівська гімназія Перечинської міської ради Закарпатської 

області з філією Початкова школа Зарічівської гімназії з дошкільним 

підрозділом.   

4 заклади дошкільної освіти (Перечинський ЗДО ясла-садок 

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

Сімерківський ЗДО), 

2 заклади позашкільної освіти (Перечинська дитячо-юнацька 

спортивна школа, Перечинська школа мистецтв),  

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр». 

 
 

 

 

 

Ліцей

Філія Ворочівська
початкова школа

• Початкова школа 

• Дошкільний підрозділ

Філія Початкова 
школа 

Перечинського
ліцею

Перечинська
гімназія
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Сімерська гімназія
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Сімерківська
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Зарічівська
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• Початкова школа
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У Перечинській ТГ діють: 

КЗ «Центр культури і дозвілля» із структурними підрозділами: 

1 Будинок культури (с.Зарічово) та  

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

Також у Перечинській ТГ працює КЗ «Публічна бібліотека» з 

відокремленими підрозділами-філіями: 

Доросла бібліотека Перечинської ТГ,  

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

та КЗ “Краєзнавчий музей міста Перечин”.  

 
Цей навчальний рік характеризувався напруженою роботою освітян 

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

якісної освіти в умовах воєнного стану, поліпшення матеріально-технічної 

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

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

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

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

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

процесу» було прийнято рішення про призупинення освітнього процесу в 

закладах освіти усіх типів. Колективи закладів освіти виконували 

мобілізаційні заходи в умовах воєнного стану, серед яких: психологічна 

підтримка дітей та їх батьків; прийом та організація проживання 

переселенців, приготування їжі та випікання хліба для ВПО; прийом 

гуманітарної допомоги та видача продуктів харчування і засобів гігієни. 

Для забезпечення безпекової ситуації у закладах загальної середньої 

освіти було на короткий час призупинено освітній процес та оголошено 

канікули. Надалі освітній процес продовжився з використанням усіх 

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

доступу). 

КЗ                            
«Центр культури і

дозвілля»

Клуб 
с.Сімерки

Клуб 

с.Сімер

Будинок 
культури 
с.Зарічово

Клуб 
с.Ворочево

КЗ  «Публічна
бібліотека»

Доросла 
бібліотека 

Перечинської 
ТГ

Бібілотека
с.Зарічево

Бібліотека 
с.Сімер

Бібліотека 
с.Сімерки

Бібілотека
с.Ворочево

КЗ “Краєзнавчий
музей міста 
Перечин”
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ЯКІСНА ТА ДОСТУПНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

Мережа закладів дошкільної освіти 

Для задоволення потреб населення на території Перечинської міської 

ради функціонують заклади дошкільної освіти: 4 самостійні одиниці та 2 

дошкільні підрозділи. У 2022-2023 навчальному році дошкільну освіту 

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

місті - 140.  Комплектація груп здійснювалася відповідно до Закону України 

«Про дошкільну освіту». 

Система дошкільної освіти Перечинської ТГ (станом на 01.09.2022 року) 

 
Заклад дошкільної освіти  

2022/2023 н.р.  
Кількість 

місць 

відповідно 

до ліцензії  

Всього груп  

К-сть 

дітей  Шт.  

Укомплек-  

товано на 

01.09. 2022  

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

2 Перечинський ЗДО  "Теремок"  6  3  66  145  

3 дошкільний підрозділ Філії опорного 

закладу Ворочівська початкова школа  
2  2  29    25  

4 дошкільний підрозділ Філії Початкова 

школа Зарічівської гімназії  
2  2  34  70  

5 Сімерський ЗДО   4  3  52  80  

6 Сімерківський ЗДО   2  2  25  25  

РАЗОМ:  21  16  280 510  

При здійсненні щорічного обліку дитячого населення відстежується 

тенденція до зменшення чисельності народжених та збільшення кількості 

мігрованих дітей разом з батьками. У 2022 році на території громади 

проживає 718 дітей віком від 0 до 6 років (361 – м.Перечин, 357 – село), із 

них - 547 дітей віком від 2 до 6 років.  

ОБЛІК від 0 до 6 років станом на 30.09.2022 року 

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

Населений пункт 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Разом 

Перечин 71 67 67 64 66 26 361 

Сімер 14 26 19 16 17 10 102 

Сімерки 8 14 4 12 7 3 48 

Зарічово 32 38 29 35 20 11 165 

Ворочово 7 7 10 7 9 2 42 

Разом 132 152 129 134 119 52 718 

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

24 лютого 2022 року в закладах дошкільної освіти громади призупинено 

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

розміщені ВПО.  

У зв’язку з масовими зверненнями батьків вихованців закладів 

дошкільної освіти Перечинської ТГ та стабільно спокійною ситуацією в 



4 
 

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

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

Сімерківський ЗДО та дошкільному підрозділі філії опорного закладу 

Ворочівська початкова школа) було відновлено очний формат роботи 

закладів освіти. 

До нашої громади прибули  діти дошкільного віку, які вимушені були 

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

ЗДО зараховано 19 дітей із числа ВПО. 

Організація харчування у закладах дошкільної освіти 

У всіх ЗДО  та дошкільних підрозділах організовано трьохразове 

харчування. 

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

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

пільгових категорій харчувалися безкоштовно за кошти місцевого бюджету. 

На 2022 рік затверджено вартість харчування одного дітодня у ЗДО у 

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

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

освіти Перечинської міської ТГ у 2022 році»). 

 ВИДАТКИ ПО ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ за 2022 рік 

Назва видатків «Веселка» «Теремок» Сімерський Сімерківський Разом 

Заробітна плата 3247146 3232231 2114983 963504 9557864 

Нарахування на 

оплату праці 
786820 732786 448771 236387 2204764 

Предмети, 

матеріали,обладна

ння та інвентар 

18901 41875 13472 46080 120328 

Продукти 

харчування 
382097 180124 289553 92187 943961 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

19719 19095 23081 22497 84392 

Оплата водопос-

тачання та 

водовідведення 

71040 50743   121783 

Оплата 

електроенергії 
418843 410094 63809 53764 946510 

Оплата 

природного газу 
  140921 49456 190377 

Оплата інших 

енергоносіїв 
281728 290117   571845 

Разом: 5226294 4957065 3094590 1463875 14741824 
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ВАРТІСТЬ ДІТОДНЯ 2022 

  Веселка Теремок Зарічово Сімер Сімерки Вороч. Разом: 

к-ть дітей 92 

  

74 

  

38 

  

65 

  

25 

  

27 

  

321 

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

Заробітна  

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

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

Предмети, 

матер.,облад., 

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

 

0 0 134328 418 1 

Продукти 

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

Оплата 

послуг (крім 

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

Оплата 

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

Водопо-

стачання 71040 

  

50743 

              

121783 

  Електроенер. 418843 

  

410094 

  

137455 

  

63809 

  

53764 

  

64776 

  

1148741 

  Газ 

         

140921 

  

49456 

     

190377 

  Інші 

енергоносії 281728 

  

290117 

  

206246 

        

32252 

  

810343 

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

Капітальні 

 

0 

     

0 

  

0 

  

0 

  

0 

 

0 0 

 всього 5226294 56808 
 

4957065 66987 
 

1772111 46635 
 

3094590 47609 
 

1463875 58555 
 

1469536 54427 
 

17983471 331021 
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ВИДАТКИ ПО ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ за 2022 рік   17 983 471 грн 

 
 

заробітна плата;     
11 671 157

нарахування на з/п; 
2 684 266

матеріали, 
обладнання, 134,328

продукти 
харчування; 

1 116 149

оплата послуг (крім 
комун), 106,327

водопостачання, 
121,783

електроенергія; 
1 148 741

газ, 190,377

інші енергоносії, 
810,343
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Вартість дітодня  ЗДО 

 

 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ЗЗСО,  

НАДАННЯ ЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

Право громадян на отримання початкової, базової, повної загальної 

середньої освіти забезпечували 4 заклади загальної середньої освіти 

комунальної форми власності: 

опорний заклад (Перечинський ліцей Перечинської міської ради 

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

гімназії Перечинської міської ради Закарпатської області).  

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

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

ніж у 2021/2022 навчальному році, з них:   

644 учні 1-4-х класів,  

826 школярів 5-9 класів і  

114 учнів 10-11 класів.  

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

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

Середня наповнюваність у класі становила 21 учень.  

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

66,987

Зарічово (дошк. 
підрозділ)

Сімерський 
ЗДО

Ворочово 
(дошк. 

підрозділ)

ЗДО    
"Веселка"

Сімерківський 
ЗДО

ЗДО "Теремок"

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

Кількість учнів у ЗЗСО (станом на 01.09.2022) 

№ 

з/п 
Повна назва закладу освіти 

К-сть 

учнів 

К-сть 

класів 

Середня  

наповнюваність 

1 

 

Перечинський ліцей Перечинської 

міської ради Закарпатської області 
661 24 28 

Філія опорного закладу Початкова 

школа Перечинського ліцею 
357 13 27 

Філія опорного закладу Ворочівська 

початкова школа Перечинського ліцею  
39 4 10 

2 

Зарічівська гімназія Перечинської 

міської ради Закарпатської області 
102 5 20 

Філія Початкова школа Зарічівської 

гімназії  
121 7 17 

3 
Сімерська гімназія Перечинської 

міської ради Закарпатської області 
213 11 19 

4 
Сімерківська гімназія Перечинської 

міської ради Закарпатської області 
86 9 10 

РАЗОМ 1584 74 21 

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

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

отримали свідоцтва з відзнакою.  

В 11 класах завершили навчання та отримали свідоцтва про здобуття 

повної загальної середньої освіти 58 випускників, 2 учнів отримали золоті 

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

Для випускників 11 класів було організовано національне 

мультипредметне тестування. 

За результатами НМТ у Перечинському ліцеї 200 балів з одного 

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

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

Марчевська Даніела - учениця 11-Б класу. 

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

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

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

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

Марчевська Даніела). 

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

освіта у закладах загальної середньої освіти організована за 

такими формами: 

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

 індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний 

патронаж). 

Безбар'єрність та інклюзивне навчання в закладах освіти 

Важливим пріоритетом у роботі освітньої галузі є забезпечення якісною 

освітою дітей з особливими освітніми потребами. 

Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами рівного 

доступу до якісної освіти вимагає забезпечення безбар'єрності до закладів 

освіти та організації безпечного інклюзивного освітнього середовища. 

Індивідуальну форму навчання організовано для 6 учнів, з них:  

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

сімейна (домашня) форма – 1. 

Кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної 

середньої освіти, щорічно збільшується. 

№ 

з/п 

Повна назва 

закладу освіти 

К-сть дітей  

з ООП, 

охоплених 

інклюзивним 

навчанням, 

у 2020/2021 н.р. 

К-сть дітей  

з ООП, 

охоплених 

інклюзивним 

навчанням, 

у 2021/2022 н.р. 

К-сть дітей  

з ООП, 

охоплених 

інклюзивним 

навчанням, 

у 2022/2023 н.р. 

1. 
Перечинський  ліцей 2 3 2 
Філія Початкова школа 

Перечинського ліцею 
3 4 4 

2. 
Зарічівська  гімназія 1 2 1 
Філія Початкова школа 

Зарічівської гімназії 
1 1 0 

3. Сімерківська  гімназія 1 1 1 

4 Сімерська гімназія - - 1 

Усього: 4 11 9 

У Перечинській ТГ функціонує комунальна установа «Інклюзивно-

ресурсний центр» Перечинської міської ради. 

ІРЦ надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які 

проживають (навчаються) у територіальній громаді. 

1 січня 2022 року набрали чинність зміни до постанов Кабінету 

Міністрів України, що регулюють організацію інклюзивного навчання. 

Відтепер створення інклюзивних класів та розподіл освітньої субвенції 

здійснюватиметься за рівнями надання підтримки. Рівні підтримки 

характеризують, які потреби мають різні діти з ООП.  

Запровадження рівнів підтримки змінює підхід до формування 

інклюзивних класів та фінансування освітніх послуг для дітей з ООП.  

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

Назва видатків Сума (грн.) 

Заробітна плата 765 677 

Нарахування на оплату праці 156 900 

Предмети, матеріали,обладнання та інвентар 9 940 

Оплата послуг (крім комунальних) 3600 

Разом: 936117 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заробітна 
плата, 765,677

нарахування 
на з/п, 156,900

матеріали, 
обладнання; 

9 940

оплата послуг 
(крім комун.), 

3,600
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Підвезення учнів та педагогічних працівників 

до місця навчання і додому 

Організація регулярного безоплатного підвезення учнів до місця 

навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав 

громадян на здобуття загальної середньої освіти. 

У 2022 році здійснювався безкоштовний підвіз шкільними автобусами 

учнів та педагогічних працівників до опорного закладу. 

Відповідно до пункту 3 Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 

України 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого в Міністерстві 

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

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

порядку, визначеному засновником (засновниками) закладу освіти відповідно 

до законодавства. 

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

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

закріпленні за Перечинським ліцем Перечинської міської ради Закарпатської 

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

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

Було подано пропозицію щодо придбання 2-х шкільних автобусів для 

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

Перечинського ліцею Перечинської міської ради, на підвезення учнів із сіл 

Зарічово, Сімер, Сімерки, Ворочово. 

16 січня 2023 році отримано шкільний автобус для Перечинського ліцею 

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

    
 

Діджиталізація освітньої галузі: підключення закладів освіти 

сільської місцевості до мережі Інтернет 

Важливою складовою організації освітнього процесу є забезпечення 

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

ЗПО підключені до мережі Інтернет. 

Усі заклади та установи мають власні вебсайти, на яких розміщена 

інформація щодо їх функціонування. 



12 
 

ВИДАТКИ ПО ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ за 2022 рік 57 567 873 грн 
 

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

ЗДО 

Разом 

  

Заробітна плата 20768975 5631338 1075137 5640320 3576632 1078321 1038156 38808879 

Нарахування на оплату 

праці 

4544261 1244446 242938 1258191 776357 246245 236564 8549002 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

337215 34543 14000 44318 14693 13987  458756 

Медикаменти          

Продукти харчування 50785 12285 79016 11270   93172 246528 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 

280354 66158 17319 63325 62938 51242 4616 545952 

Видатки на відрядження 667       667 

Оплата водопостачання та 

водовідведення 

249239       249239 

Оплата електроенергії 1007487 159892 137455 112473 28291 10939 64776 1521313 

Оплата природного газу 1545198       1545198 

Оплата інших енергоносіїв 1476800 177415 206246 301931 356218 197526 32252 2748388 

Окремі заходи по реалізації 

держ.програм 

        

Інші поточні видатки  498      498 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

12600 16070    14000  42670 

Капітальний ремонт 35600 1317576  1497607    2850783 

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

  
  Перечин Зарічово Сімер Сімерки Ворочово Разом: 

к-ть дітей 1007 

  

229 

  

208 

  

85 

  

40 

  

1569 

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

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

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

Предмети, 

матер.,облад., 

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

Медикаменти 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 

       

0 0 0 

Продукти 

харчування 50785 50 0 12285 54 0 11270 54 0 

 

0 0 

 

0 0 74340 47 0 

Оплата послуг  

(крім 

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

Відрядження 667 1 0 

 

0 

  

0 0 

 

0 

  

0 0 667 0 0 

Оплата 

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

Водопостачання 249239 

              

249239 

  Електроенер. 1007487 

  

159892 

  

112473 

  

28291 

  

10939 

  

1319082 

  Газ 1545198 

              

1545198 

  Інші енергоносії 1476800 

  

177415 

  

301931 

  

356218 

  

197526 

  

2509890 

  
Інші поточні 

видатки 
 

0 
 

498 
           

498 0 
 разом 30260981 30050,63 100 7326575 31991,6 100 7431828 35729,94 100 4815129 56648,58 100 1598260 39956,5 100 51432773 32780,61 100 

Капітальні 

придбання 12600 13 
 

16070 70 
  

0 
    

14000 350 
 

42670 27 
 Капітальні 

ремонти 35600 35 

 

1317576 5754 

 

1497607 7200 

  

0 

  

0 

 

2850783 1817 

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

 

 

заробітна плата; 
36 695 586

нарахування на з/п; 
8 069 500

матеріали, 
обладнання, 444,756

продукти 
харчування; 

74 340

оплата послуг (крім 
комун.); 524 017

водопостачання, 249,239

електроенергія, 1,319,082

газ, 1,545,198

інші енергоносії, 2,509,890

інші видатки, 2409

відрядження, 667

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

(з капітальними видатками) 

 
 

 

ВАРТІСТЬ УТРИМАННЯ ОДНОГО УЧНЯ У ЗЗСО  

(без капітальних видатків) 

 
 

 

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

56,649

Перечинський 
ліцей 

Зарічівська 
гімназія

філія Ворочівська 
початкова школа

Сімерська 
гімназія

Сімерківська 
гімназія

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

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

56,649

Перечинський 
ліцей 

Зарічівська 
гімназія

Сімерська 
гімназія

філія Ворочівська 
початкова школа

Сімерківська 
гімназія

сума 30,051 31,992 35,730 39,957 56,649



16 
 

Оздоровлення та відпочинок 

Протягом 15-22.08.2022 року група дітей з числа вихованців 

Перечинської школи мистецтв у супроводі викладачів цього закладу 

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

виступи у святкових культурних заходах міста, присвячених національному 

святу – вшануванню Святого Короля Іштвана, засновника держави. Учні не 

тільки продемонстрували свій рівень виконавської майстерності на святі, а 

також добре відпочивали: відвідали музеї, термальні басейни, аквапарк, 

побували на екскурсіях у м.Сегед та Будапешт. Взяли участь  у майстер 

класах з виготовлення шкіряних браслетів та кулонів, медових пряників, 

розпису по каменю та інших цікавих розвагах.  

    
За домовленості міського голови Конотопської міської ради Артема 

Семеніхіна  було прийнято дітей захисників України, учасників 

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

З 18 липня по 1 серпня 2022 року було організовано відпочинок                  

25 дітей та 16 дорослих Конотопської міської ради у Перечинському ліцеї 

Перечинської міської ради Закарпатської області за рахунок спонсорських 

коштів “Bayerische Ostgesellschaft e.V”.  

Упродовж усієї відпочинкової кампанії для них було передбачене 

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

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

максимально сприяла проведенню цікавого, яскравого та корисного 

дозвілля. 
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ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 

Охоплення дітей позашкільною освітою забезпечується через 

організацію гурткової роботи на базі закладів загальної середньої освіти, 

Перечинської дитячо-юнацької спортивної школи та Перечинської школи 

мистецтв. 

Перечинська ДЮСШ 

У 2022-2023 навчальному році у Перечинській ДЮСШ працює 18 

груп, у яких займаються 262  вихованці.  

Мережа відділень та навчальних груп закладу створена відповідно до 

наявності спортивної бази та кадрового забезпечення, а саме: 

- футбол: 5 навчальних груп – 88 вихованців; 

- гандбол: 4 навчальні групи - 58 вихованців; 

- теніс настільний: 3 навчальні групи - 32 вихованці; 

- волейбол:  4 навчальні групи - 64 вихованці; 

- гімнастика художня: 2 навчальні групи – 20 вихованців. 

У  2022 році команди Перечинської ДЮСШ брали участь в обласних та 

всеукраїнських спортивно-масових заходах згідно з календарним планом.  

Успішно виступають на змаганнях вихованки відділення художньої 

гімнастики. Так, 10 лютого 2022 року в спорткомплексі «Юність» 

м.Ужгорода відбувся чемпіонат Закарпатської області з художньої 

гімнастики. Вихованки відділення гімнастики художньої Перечинської 

ДЮСШ Опаленик Єва посіла ІІІ місце за програмою 2 розряду, Кузнецова 

Анна посіла ІІ місце за програмою кандидат у майстри спорту, а Тимочко 

Катерина посіла IV місце за програмою майстер спорту. За результатами 

змагань Анна Кузнецова та Катерина Тимочко увійшли до складу збірної 

області, яка 15-16 лютого брала участь в чемпіонаті України.  

14 травня 2022 року вихованки Любов Козуб брали участь у 

відкритому показовому виступі з художньої гімнастики.   

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

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

Перечин ДЮСШ посіла І місце за програмою КМС.  

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

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

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

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

України з художньої гімнастики. Вихованки Перечинської ДЮСШ 

виступали і за Перечинську ДЮСШ і за збірну Закарпатської області. У 

результаті чотирьом вихованкам присвоєно спортивні розряди «Кандидат в 

майстри спорту» України.  

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

художньої гімнастики. Успішно виступили Іканіна Софія, Пецка Євгенія, 

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

Вихованки відділення художньої гімнастики брали участь у 

престижному турнірі «Карпатія» (м.Ужгород).  
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На спортивній базі Перечинської ДЮСШ щорічно проводяться 

спортивно-масові заходи: спартакіади школярів Перечинської ТГ, 

спартакіада працівників апарату сільських рад, традиційні турніри з 

настільного тенісу  (Кубок Руслани - учні та дорослі, Кубок О.Малеша – 

учні), міні-футболу та волейболу (турнір на Кубок Миколая), турніри, 

присвячені Дню міста Перечина з міні-футболу, волейболу, тенісу 

настільного, тенісу, шахів та шашок. Команда відділення футболу, юнаки 

2014-2016 р.н. брали участь у турнірі пам’яті В. Пінковського (м. Ужгород). 

   
16 жовтня в м. Хуст пройшов чемпіонат Закарпатської області з 

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

змагання з гандболу на першість Закарпатської області серед команд 

ДЮСШ  у м.Перечин, де наші вихованці вибороли перше місце. 

30.жовтня 2022 року пройшла першість Закарпатської області серед 

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

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

Максим Гапак, Станіслав Попович, Олександра Кузнєцова та Євгенія 

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

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

12 грудня пройшов 2 тур чемпіонату Закарпатської області з 

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

перемоги та дві поразки в шести матчах.  

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

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

вихованці посіли 4 місце (тренер Вл. Янкович). 

   ВИДАТКИ ПО ДЮСШ  за 2022 рік 

Назва видатків Сума (грн.) 

Заробітна плата 1533727 

Нарахування на оплату праці 346647 

Предмети, матеріали,обладнання та інвентар 6447 

Оплата послуг (крім комунальних) 16021 

Оплата водопостачання та водовідведення 185 

Оплата електроенергії 35461 

Оплата інших енергоносіїв 117620 

Разом: 2056108 

 

 
 

 

 

заробітна плата; 
1 533 727

нарахування на 
з/п, 346,647

матеріали та 
обладнання; 

6 447

оплата послуг 
(крім комун.); 16 

021

оплата 
водопостачання, 

185оплата 
електроенергії;

35 461

оплата інших 
енергоносіїв; 

117 620
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Комунальний заклад «Перечинська школа мистецтв» 

У вересні 2022 року у Комунальному закладі «Перечинська школа 

мистецтв» Перечинської міської ради Закарпатської області почали 

працювати нові відділи: художній (27 учнів), хореографічний (16 учнів), 

театральний (6 учнів) та відділення декоративно-ужиткового мистецтва (10 

учнів), зокрема ткацтво та гончарство. І продовжують функціонувати 4 

відділи музичного напрямку (фортепіанний, відділ народних інструментів, 

оркестровий відділ, музично-теоретичний відділ), у яких займаються 160  

вихованців. Усього у школі мистецтв навчається 219 учнів.  
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Вихованці школи мистецтв є активними учасниками, призерами та 

переможцями різноманітних конкурсів, як всеукраїнських, так і 

міжнародних. Так, учні Самош Наталії, інструментальний ансамбль 

«Музичні сердечка», отримали дипломи лауреатів І премії ХХХІ 

Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «TELENT 

FEST».  

Здобутки і досягнення вихованців Перечинської школи мистецтв. 

Зейкан Олександра - Диплом (третя премія) у номінації вокал 

Всеукраїнського конкурсу мистецтв «Мамині очі», друга премія у 

Міжнародному конкурсі мистецтв (Зейкан Олександра і Василиха Каріна) та 

у Міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв «Марафон талантів 2022» 

(м.Відень, Австрія), викладач Попович Л.І. 

Ансамбль «Веселі скрипалі» перше місце у Міжнародному 

двотуровому конкурсі «В унісон» (керівники: Железняк К.М. та Самош 

Н.Е.) 

«Музичні сердечка» здобули ІІ місце у Міжнародному конкурсі 

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

Міжнародного конкурсу «GOLDEN AUTUMN» (Франція) вибороли Зейкан 

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

Штибель Анастасія (викладач Леся Железняк) нагороджена дипломом 

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

Міжнародному двотуровому фестивалі мистецтв AVANGARD. 

Гусар-Козак Давид здобув диплом лауреата І премії у номінації 

«Соло»-фортепіано в інтернаціональному онлайн-фестивалі «Christmas Star» 

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

(керівник: викладач Голуб Л.С.). 
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Ансамбль «Промінчик» (викладач Попович Л.І.)  наприкінці грудня 

2022 року здобув ІІ премію у Всеукраїнському конкурсі мистецтв 

«Українська мрія». 

 ВИДАТКИ ПО ПЕРЕЧИНСЬКІЙ  ШКОЛІ МИСТЕЦТВ за 2022 рік 

Назва видатків Сума (грн.) 

Заробітна плата 4064282 

Нарахування на оплату праці 912191 

Предмети, матеріали,обладнання та інвентар 21516 

Оплата послуг (крім комунальних) 9598 

Видатки на відрядження 259 

Оплата водопостачання та водовідведення 11035 

Оплата електроенергії 88328 

Оплата природного газу 235701 

Оплата інших енергоносіїв 12322 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 

30000 

Разом: 5385232 

 

 
 

 

 

 

заробітна плата; 
4 064 282

нарахування на 
з/п, 912,191

матеріали, 
обладнання; 

21 516

оплата послуг 
(крім комун.); 

9 598
відрядження, 259

водопостачання, 
11,035

електроенергія, 
88,328

газ, 235,701

оплата інших 
енергоносіїв, 

12322

Придбання 
обладнання , 

30,000
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Вартість утримання одного вихованця закладу позашкільної освіти  

  ПШМ     ДЮСШ     

к-ть дітей 194 

  

262     

  видатки вартість % видатки вартість % 

Заробітна плата 4064282 20950 76 1533727 5854 75 

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

Предмети, матер., 

облад.,інвентар 21516 111 0 6447 25 0 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 9598 49 0 16021 61 1 

Відрядження 259 1 0   0 0 

Оплата енергоносіїв 347386 1791 6 153266 585 7 

Водопостачання 11035     185     

Електроенер. 88328     35461     

Газ 235701           

Інші енергоносії 12322     117620     

разом 5355232 27604 100 2056108 7848 100 

Капітальні 

придбання 30000 155     0   

всього 5385232 27759   2056108 7848   

 

 
 

В умовах карантинних та воєнних викликів у 2022 році робота з 

обдарованою учнівською молоддю залишалася одним із пріоритетних 

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

Перечинської міської ради. 

Проведено територіальні етапи, тури конкурсів, змагань 

інтелектуального, науково-дослідницького та творчого характеру, до яких 

залучено кращих учнів закладів освіти, забезпечено участь переможців у 

відповідних конкурсах обласного та Всеукраїнського рівнів. 

7,848

27,759

Перечинська дитячо-юнацька спортивна школа

Перечинська школа мистецтв
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У січні 2022 року проведено І відбірковий етап всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук.  11 лютого 2022 року відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 

конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт МАН (відділення 

мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства).  

За результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту МАН  

Годований Микола посів І місце у секції "Літературна творчість " 

(науковий керівник - Годована Мирослава Елемирівна), 

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

(науковий керівник - Іванчо Наталія Василівна). 

 
    5 лютого 2022 року на базі Закарпатського Інституту післядипломної 

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

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка. 

Іванчо Ярослав Віталійович - учень 6-А класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області відзначений Дипломом ІІІ 

ступеня обласного етапу Конкурсу. 

       
 У громаді проведено міжшкільний тур І етапу Всеукраїнських учнівських 

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

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

ІІ етапі, була меншою у порівнянні з попередніми навчальними роками. 

Відповідно до рішень журі та оргкомітету переможцями ІІ етапу 

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

ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД 

 

Навчальний заклад 

Ступінь 

диплома Разом 

К-сть  

учасників 

ІІІ етапу І ІІ ІІІ 

Перечинський ліцей Перечинської 1 4 10 15 9 
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міської ради Закарпатської області 

Зарічівська гімназія Перечинської 

міської ради Закарпатської області 
- - 2 2 2 

Сімерська гімназія Перечинської міської 
ради Закарпатської області 

- 1 1 2 1 

Сімерківська гімназія Перечинської 

міської ради Закарпатської області 
- - - - - 

РАЗОМ: 1 5 13 19 12 

Цьогоріч через складні карантинні умови довго йшли до успіху 

учасники ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, якими 

стали учнів закладів загальної середньої освіти Перечинської міської ради.  

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

отримали 3 учні:  

історія – Годований Микола Миколайович – учень 10 класу 

Перечинського ліцею, 

географія - Ганчак Віктор Вільямович – учень 11 класу Перечинського 

ліцею, 

інформаційні технології - Петрішка Валерія Сергіївна – учениця 10 

класу Перечинського ліцею. 

диплом ІІІ ступеня отримав  

географія - Годований Микола Миколайович– учень 10 класу 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради Закарпатської області. 

Переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та  

ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково - 

дослідницьких робіт МАН отримали грошові винагороди від департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації. 

  

ФІНАНСУВАННЯ 

Одним із важливих чинників для здобуття якісної освіти є належне 

її фінансування. Звіт про використання коштів державного та місцевого 

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

спорту Перечинської міської ради у 2022 році розміщений на сайті відділу. 

Заробітна плата виплачується вчасно без заборгованості, з виплатою 

відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним 

працівникам. 

Станом на 01.01.2023 року не виділено коштів з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». 

 Два попередніх роки були непростими для освітнього процесу – через 

пандемію коронавірусу. Та все ж війна стала найбільшим випробуванням 

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

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

ремонт та облаштування укриттів, протипожежні заходи, підготовка до 

осінньо-зимового періоду та підготовка до нового навчального року.  
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 05.07.2022 року відділом освіти, культури, сімї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради оголошено відкриті торги за предметом закупівлі 

«Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій філії 

початкова школа Зарічівської гімназії Перечинської міської ради 

Закарпатської області по вул. Шевченка, 4 А в с. Зарічово Ужгородського 

району Закарпатської області. 

За результатами аукціону 09.08.2022 року  укладено договір підряду з 

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

суму 1 298 899,49 грн. 

За вказаним договором роботи виконані у повному обсязі. 

 

   
 

       
У листопаді 2022 року  оголошено відкриті торги на закупівлю послуг з 

адміністрування програмного забезпечення «Електронний засіб навчального 

призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів 

Нової української школи» в режимі on-line».  

За результатами торгів укладено договір на суму 316 600  грн та 

придбано 8 пакетів освітнього програмного забезпечення для початкових 

класів Нової Української школи, яке відповідає Державному стандарту 

початкової освіти, а також Типовим навчальним програмам, за такими 

освітніми галузями: мовно-літературна;  математична; природнича; 

мистецька; соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь; 

громадянська та історична; технологічна; правила безпеки життєдіяльності. 

У листопаді 2022 року оголошено спрощену закупівлю за предметом 

«Капітальний ремонт по заміні віконних конструкцій на енергозберігаючі 

Сімерської гімназії Перечинської міської ради Закарпатської області за 
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адресою: вул. Карпатська, 79, с. Сімер Ужгородського району Закарпатської 

області». 

За результатами проведення даної закупівлі  09.12.2022 року  укладено 

договір підряду з організацією-підрядником на проведення робіт за 

вказаним об’єктом на суму 1 455 456,00 грн. 

Роботи за вказаним договором завершені. 

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

з поточного ремонту спортзалу Сімерської гімназії Перечинської міської 

ради на суму 171 232, 00 грн. Послуги за даним договором надані у повному 

обсязі. 

     
 У листопаді 2022 року здійснено придбання послуг з монтажу, 

пусконалагоджування системи тривожної сигналізації на 12 об'єктах 

закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.  

Загальна вартість наданих послуг склала 86 438,64 грн. 

Організацією-виконавцем забезпечено цілодобове надання охоронних 

послуг за цими об’єктами. 

У листопаді 2022 року оголошено відкриті торги за предметом закупівлі 

«Капітальний ремонт спортивного залу Філії початкова школа 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради Закарпатської області 

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

області». 

За результатами проведення даної закупівлі  14.12.2022 року  укладено 

договір підряду з організацією-підрядником  на проведення робіт за 

вказаним об’єктом на суму 1 856 754,00 грн. 

Роботи за вказаним договором тривають. 
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У грудні 2022 року укладено договір на суму 149 700 грн про надання 

послуг з проведення поточного ремонту підлоги на об’єкті Перечинський 

заклад дошкільної освіти «Теремок» Перечинської міської ради за адресою 

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

За даним договором послуги виконавцем надані у повному обсязі. 

 

 

 
 

 
З метою створення кращих умов для проживання внутрішньо 

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

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

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

знаходиться у приміщенні філії опорного закладу Початкова школа 

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

водопостачання та водовідведення, оплата електроенергії, природного газу, 

інших енергоносіїв. Збільшення видатків спостерігалось у зв’язку з тим, що 

з 5 березня 2022 року у закладах освіти Перечинської ТГ проживали 

внутрішньо переміщені особи.  

За рахунок спонсорських, благодійних коштів проведено роботи у філії 

Початкова школа Перечинського ліцею для покращення умов проживання 

ВПО:  

облаштування душових та санвузлів уприміщенні «нового корпусу» 

(біля спортзалу); 

облаштування кухні за рахунок спонсорських коштів; 

проведено ремент даху «старого корпусу»; 

проведено ремонт шкільної їдальні. 

У філії Початкова школа Перечинського ліцею збільшено потужність 

електропостачання. 

Усі заклади освіти забезпечені генераторами. За кошти місцевого 

бюджету закуплено паливно-мастильні матеріали для їх роботи. 

У грудні 2022 року для забезпечення безперебійного навчального 

процесу в умовах планових відключень електроенергії придбано генератор 

для опорного закладу освіти Перечинської ТГ – Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради на суму 99 980,00 грн.  

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

молоді та спорту Перечинської міської ради про надання гуманітарної 

допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають в 

закладах освіти Перечинської ТГ, благодійним фондом «Відродження» 
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профінансовано придбання двох газових котлів «Рівнетерм», які 

встановлені у котельні Філії початкова школа Перечинського ліцею 

Перечинської  міської ради, на загальну суму  102 600 грн.    

 

№ 

з/п 

Проведені роботи Сума 

1 

Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних 

конструкцій філії початкова школа Зарічівської 

гімназії 

1 298 899,49 грн 

2 

Електронний засіб навчального призначення 

«Дидактичний мультимедійний контент для 

початкових класів Нової української школи» в 

режимі on-line». 

316 600  грн 

3 

Капітальний ремонт по заміні віконних конструкцій 

на енергозберігаючі Сімерської гімназії 

Перечинської міської ради 

1 455 456,00 грн 

4 
Поточний ремонт спортзалу Сімерської гімназії 

Перечинської міської ради   
171 232, 00 грн 

5 

Послуги з монтажу, пусконалагоджування системи 

тривожної сигналізації на 12 об'єктах закладів 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти 

86 438,64 грн 

6 

Капітальний ремонт спортивного залу Філії 

опорного закладу Початкова школа Перечинського 

ліцею Перечинської міської ради 

1 856 754,00 грн 

7 

Поточний ремонт підлоги Перечинський заклад 

дошкільної освіти «Теремок» Перечинської міської 

ради 

149 700 грн 

8 
Придбання генератора для опорного закладу 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради 
99 980,00 грн 

9 

Облаштування кімнат для особистої гігієни у 

шелтері (приміщення філії опорного закладу 

Початкова школа Перечинського ліцею  

Перечинської міської ради) 

295 700,00 грн 
(МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ" 

благодійна 

допомога 

10 

Придбання двох газових котлів «Рівнетерм» (Філії 

опорного закладу Початкова школа Перечинського 

ліцею Перечинської  міської ради) 

102 600 грн. 
благодійний фонд 

«Відродження» 
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ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ 

У Перечинській ТГ діють: 

КЗ «Центр культури і дозвілля» із структурними підрозділами: 

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

с.Ворочово). 

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

вечори-зустрічі, діють клуби за інтересами та гуртки,  функціонують 

спортивні зали для проведення дозвілля молоді. 

Колективи художньої самодіяльності беруть участь у виїзних концертах 

та конкурсах. 

Також у Перечинській ТГ працює КЗ «Публічна бібліотека» з 

відокремленими підрозділами-філіями: 

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

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

  

ВИДАТКИ ПО ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ  за 2022 рік 

 

Назва видатків Центр 

культури 

і 

дозвілля 

Публічна 

бібліотека 

Музей Разом 

Сума (грн.) 

Заробітна плата 1260044 766412 220968 2247424 

Нарахування на оплату праці 282500 169820 49007 501327 

Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 

26549 4550 1755 32854 

Оплата послуг (крім комун) 25504 1900 5020 32424 

Оплата водопостач.та водовідвед. 4235 2583 1753 8571 

Оплата електроенергії 79843 28698 23791 132332 

Оплата природного газу 208171 77150 757 286078 

Оплата інших енергоносіїв 7453 3800 0 11253 

Капітальний ремонт 27970 0 0 27970 

Разом: 1922269 1054913 303051 3280233 
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КЗ «ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ»   

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

Робота  КЗ « Центр  культури і  дозвілля» Перечинської міської ради  

спрямована  на пошук та розробку інноваційних  форм   організації  

культурно – дозвіллєвої діяльності, на підвищення  професійного рівня  

аматорських  творчих колективів, на задоволення культурно-мистецьких 

потреб різних вікових категорій населення та втілення їх в культурно-

дозвіллєву  діяльність, на охорону і збереження нематеріальної культурної 

спадщини, на сприяння розвитку та збереженню народних  художніх 

промислів, та всебічну підтримку народної творчості . 

 Штат  Центру налічує 12 осіб в тому числі і завідуючі клубних 

установ, та директор сільського будинку культури . 

 КЗ «Центру культури і дозвілля» підпорядковуються клубні установи 

сіл  Зарічево, Сімер , Сімерки, Ворочово (вакансія). 

  На території ТГ ведуть свою діяльність  4 аматорські колективи зі 

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

клубних установ, а саме :  

- народний аматорський фольклорний колектив «Цімборки» КЗ «Центр 

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

- народний  аматорський  фольклорно-етнографічний  ансамбль 

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

Зарічево, Марія  Низовець; 

- народний  аматорський  вокальний ансамбль «Вербиченька» будинку  

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

- народний  аматорський  оркестр народних інструментів КЗ «Центр 

культури і дозвілля»,  керівник Олена Короленко. 

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

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

художньої творчості, якими керують працівники центру: 

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

видів діяльності центру Леся Магада; 

- гурток  художнього слова  під керівництвом керівника художнього 

«Центр КіД» Тетяна Кречко; 

- студія музичного розвитку для дітей дошкільного та молодшого 

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

діяльності центру Леся Магада; 

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

керівництвом керівника художнього «Центр КіД» Тетяна Кречко; 

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

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

особи, як дорослих, так і підлітків та дітей. 

  У гуртках, колективах, любительських об’єднаннях  аматорської 

художньої творчості клубних установ ТГ займається 188 учасників.  
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Створені та працюють  такі клубні формування: 

БК с. Зарічово:  

- гурток художнього слова, керівник Н. Пиган; 

- майстри народної творчості, що облікуються в сільському будинку 

культури:  Гимбар І.Ю – лозоплетіння, Годованець Т.Й. -  гачкування, 

в’язання; Семенченко С. П. -  декупаж, розпис скла. 

Клубна установа с. Сімерки:    

- дитячий драматичний колектив,  керівник Т. Опаленик; 

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

- гурток художнього слова, керівник Т. Опаленик; 

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

Майстри народної творчості, що облікуються в сільському клубі:  

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

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

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

лемківська вишивка. 

Клубна установа с. Сімер :  

- вокальний ансамбль, керівник Л. Ваган; 

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

- танцювальний колектив;  

- гурток художнього слова; 

- любительське об’єднання: «Умілі руки». 

Майстри народної творчості, що облікуються в сільському клубі: Пекар 

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

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

Також на території ТГ знаходиться 2 музеї.  Краєзнавчий музей міста 

Перечин та народний етнографічний  музей «Лемківська садиба» 

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

працівники центру та клубних установ, постійно  співпрацюють. А також 

ведеться постійна співпраця з КЗ «Публічна бібліотека» Перечинської 

міської ради та її установами-філіями. 

Культурно – дозвіллєва  діяльність  

«КЗ Центр культури дозвілля» та клубних установ Перечинської ТГ 

22.01.2022 р. - урочистості та концертна програма до Дня Соборності  

України 

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

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

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

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

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

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

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

осіб ) 

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

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

аматорів сцени та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та майстер-

клас  «Янгол охоронець для воїнів» 

 

  
 

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

«Скриня»  

(для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб ) 

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

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

переміщених осіб)        

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

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

та «Розмальовування керамічної писанки» від  художника Василя 

Бочковського 

  
20. 04. 2022 р. – майстер-клас в етнографічному музеї " Лемківська Садиба " 

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

внутрішньо переміщених осіб, що проживають на території с. Зарічево) 

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

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

осіб ) 

https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100065213432695/?__cft__%5b0%5d=AZUVMozGo0-paW6qRq5snPFm99fZfWnxvouTcq-s7RmzeEeglP8FOL2IO23Kohp3jhcRnJ_ZNyyWugXCl62wDQLO38ZIeweha_e3PRExXiRvydZykIxCC5FA5qbh-5ZrKujtNTVpZWVtIYEHImwIC5wnikJV4MxaJGiAMzPHdrtrSg1eE0WcKFe08jlkGFtVbU0&__tn__=-%5dK-R
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03.05.2022 р. -   майстер клас «Морозиво з бісеру» в творчій мастерні для 

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

18.05.2022 р. – виставка робіт майстрів вишивання клубних установ громади 

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

керівника художнього КЗ «Центр КіД» Тетяни Кречко та завідуючої 

клубною установою с. Сімерки Тетяни Опаленик 

19.05.2022 р. –  концертна  програма  до Дня Вишиванки 

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

      
28.05.2022 р. – творча програма для дітей,  присвячена Дню міста  Перечин, 

майстер класи з гончарства, живопису та виготовлення ляльки-мотанки 

«Лелека» 

01.06.2022 р. -  Концертна програма, присвячена Дню захисту дітей  



37 
 

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

батька                    

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

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

Перечин 

          
28.07.2022 – Відзначення Дня Української державності: 

- тематичний творчий вечір 

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

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

мотанка «Зернянка»  
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23.08.2022 – Відзначення Дня Державного прапора України на горі Гурка за 

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

  
 

24.08.2022 – Відзначення Дня незалежності України за участі Академічний 

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

інструментів "Музичний сувенір" (художні керівники Серій Нєвєров та 

Наталія Костенко) з м. Харків. 

        
       

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

завідуючих клубних установ громади, учасників народного аматорського 

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

культурно – мистецькій акції ”Жива спадщина” в Закарпатському музеї 

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

"Традиції весільних вінкоплетин с. Зарічево"              

03.09.2022 –  участь у відкритті спортивного майданчика по вул. Марійки 

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

світлин «ЗАМІЖЖЯ ЇЙ ЛИЧИТЬ / MӐRITIŞUE I SE POTRIVEŞTE / 

SVADBA JEJ PRISTANE», яка відбулася в рамках реалізації міжнародного 

грантового проєкту «Культурні зв’язки – культурна мобільність в 

прикордонному регіоні. HUSKROUA/ 17020/3.1/0040» за участі працівників  

КЗ «Центр КіД», КЗ "Публічна бібліотека", директорки " Краєзнавчого 

музею м. Перечин" Маріанни Попович та завідувачки БК с.Зарічево Марії 

Низовець  

         
19.10.2022 -  участь у святкуванні  120-ї річниці  етнографічного  музею 

"Лемківська садиба" народного аматорського фольклорного колективу 

"Цімборки" (керівник Ганна Мучичка),  народного аматорського 

фольклорно- етнографічного ансамблю "Лемківчанка" БК с. Зарічево 

(керівник Марія Низовець) та художника Василя Бочковського 

29.10. 2022 -  участь Народного аматорського фольклорного колективу 

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

Plants Market 

 
 

02.11.2022 – атестація колективів зі званням «народний»:  народного 

аматорського фольклорного колективу "Цімборки" (керівник Ганна 

Мучичка),  народного аматорського фольклорно - етнографічного ансамблю 

"Лемківчанка" БК с.Зарічево (керівник Марія Низовець), народного 

вокального ансамблю «Вербиченька» БК с.Зарічево (керівник Марія 

Магада), народного аматорського оркестру народних інструментів (кер. 

Олена Короленко) 

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

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

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

«Скриня» для гуртківців клубних установ сіл  Сімер, Ворочово, Зарічево, 

Сімерки 

    
   03.12.2022 р . - народний аматорський фольклорний колектив "Цімборки" 

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

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

наших військових в торговому центрі «Дастор» 

     
06.12.2022 р.  – урочиста концертна програма до  Дня Збройних сил України  
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17.12.2022 р. – святкова інтермедія для дітей  "Зустріч із Святим Миколаєм"  

20.12.2022 р. – новорічний ранок для учнів філії "Початкова школа" 

Перечинського ліцею 

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

янгол» для педагогів ЗДО «Веселка від керівниці художньої КЗ «Центр 

культури і дозвілля» Тетяни Кречко 

        
26.12.2022 р. – дитячий ранок для дітей малозабезпечених та багатодітних 

сімей 

       
28.12.2022 р. -  Благодійний новорічний концерт від студії музичного 

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

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

Магада 

          
  

КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ МІСТА ПЕРЕЧИН  

Робота в «Краєзнавчому музеї міста Перечин» упродовж 2022 року 

була спрямована на благоустрій території музею, догляд за експозиціями 

музею та збереження матеріальної спадщини і традицій краю. Протягом 

року систематично проводився огляд діючої музейної експозиції, 

проводилися тренінги, засідання круглих столів, семінари та майстер-класи. 

Зокрема,  у рамках проекту «Розвиток подієвого туризму на базі місцевих 

культурних та історичних атракцій у співпраці між містами Нодьечед та 

Перечин» (за підтримки Програми транскордонного співробітництва 

Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна), участь у виставці «ЗАМІЖЖЯ ЇЙ 

ЛИЧИТЬ // MӐRITIŞUE I SE POTRIVEŞTE / SVADBA JEJ PRISTANE» за 

підтримки міжнародного грантового проекту «Культурні зв’язки – 

культурна мобільність в прикордонному регіоні», майстер-класи з 

гончарства, виготовлення ляльок-мотанок, лепбуку, писанкарства, прикрас 

із повітряного пластиліну, художні, декоративно-ужиткового спрямування, 

виготовлення новорічних ялинкових прикрас тощо. 

Проведено 2 відкриті екскурсії містом Перечин. Музей залучався до  

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

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

конференції VІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та 

перспективи розвитку культурологічної науки» у місті Миколаїв.  
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Виставкова робота: 

1. Одноденна виставка до Дня вчителя проведена у Будинку 

культури           м. Перечин.  

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

якої було розпочато 24 лютого 2022 р.  

Масові заходи: 

1. Тематичні та оглядові екскурсії, екскурсії з дегустацією 

місцевих страв, квести для дітей. 

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

Перечин (коворкінг-зона музею). 

3. Щотижневі майстер-класи для дітей.  

4. Свято «Міжнародний день музею». 

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

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

6. Реконструкція лемківського весілля в етномузеї «Лемківська 

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

регіонів України та Польщі»). 

Науково – методична робота: 

1. Робота музею систематично  висвітлюється на сторінці музею у  

Facebook та туристичних сайтах.  

2. Постійно проводиться робота з вивчення матеріальної та духовної 

культури, календарно-звичаєвої обрядовості, родинно-побутових свят 

нашого краю, збиральницька робота для  поповнення фондових зібрань 

предметами матеріальної та духовної культури Закарпаття.  

3. Протягом звітного періоду проводилися тематичні екскурсії для 

груп школярів та дітей з літніх таборів міста. 

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

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

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

 

КЗ «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА» ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Бібліотеки громади – важливі елементи життя невеликих населених 

пунктів. Це своєрідні центри, які сприяють підвищенню рівня освіченості 

людей та їхній інформованості щодо змін усіх сфер життя.  

Мережа бібліотек  Перечинської громади складає: 4 сільських, 1 міську 

бібліотеку та 1 дитячу. Робота бібліотек спрямована на задоволення запитів 

читачів на книгу та інформацію, розширення функції бібліотек, підвищення 

ролі книги в житті людини, поєднуючи традиційні та нетрадиційні форми 

роботи. 

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

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

фонди на кінець звітного року становлять 50229 примірників. Важливою 

умовою формування позитивного іміджу бібліотечних закладів у суспільстві 
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є встановлення взаєморозуміння, творчих відносин  бібліотек як з 

традиційними партнерами у сфері культури,  так і з іншими організаціями. 

Заклад та бібліотеки-філії нашої громади  тісно співпрацюють  клубами та 

будинками культури, загальноосвітніми школами. Виконуючи роль 

соціальних центрів сільських громад, публічна бібліотека бере активну 

участь у виборчих кампаніях, сільських зборах.   

Усі бібліотекарі працюють повний робочий день.  Так, усього за 

штатним розписом у КЗ « Публічна бібліотека»   працює  7 бібліотечних 

працівників. За освітою: 4 особи – з вищою освітою;   3 осіб  – мають базову 

вищу фахову освіту. 

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

примірники книг на суму: 70200.00 грн. 

В умовах воєнного стану, працівники комунального закладу «Публічна 

бібліотека»  намагаються бути ближче до кожного користувача. Бібліотеки 

пропонують скористатися широким спектром бібліотечно-інформаційних  

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

щодо актуалізації фондів публічних бібліотек відповідно до рекомендацій з 

огляду на повномасштабну збройну агресію російської федерації проти 

України, введення воєнного стану в Україні Указом Президента України від 

24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 

2102-IX, та з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, 

прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та 

держави.  

До ювілейних та пам’ятних дат у бібліотеках готуються книжкові 

виставки, тематичні перегляди літератури та проходять різні заходи: 

майстер-класи, презентації книг, зустрічі з письменниками, перегляд фільмів 

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

Крут, відзначення Дня Конституції України, відзначення Дня Української 

Державності, Дня Незалежності України, Дня Державного Прапора України, 

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

в Україні та інших пам’ятних дат і подій в громаді. 
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В умовах воєнного стану  зусиллями всіх працівників бібліотеки 

проводились заходи з метою збереження фондів, їх впорядкування, 

очищення, розстановки, книгообміну, ремонту книг, підтримання санітарно-

гігієнічного стану книгосховищ, ліквідації читацької заборгованості. 

Сьогодні Комунальний заклад «Публічна бібліотека» Перечинської 

міської ради проводить активну просвітницьку діяльність серед внутрішньо 

переміщених осіб. З початком російсько-української війни наше містечко 

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

центрами підтримки ВПО. 

Бібліотекарі  разом з працівниками комунального закладу «Центр 

культури та дозвілля» Перечинської міської ради, молодіжною радою 

громади приєднуються до акцій плетіння маскувальної  сітки для ЗСУ, збору 

і роздачі гуманітарної допомоги та  інших волонтерських заходів. 

Наразі всі бібліотеки ТГ активно допомагають військовим та ВПО, 

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

тільки доповнила ту роботу громадську і волонтерську, яку ведуть наші 

бібліотечні працівники».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За звітний період відділ отримав та опрацював 1480 документів.  

Надано листів, роз’яснень, відповідей 1441. 

Видано 467 наказів, із них: 

з основної діяльності - 62,  

кадрової роботи - 110,  

адміністративно-господарської роботи – 295. 
 

https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100040885817603/?__cft__%5b0%5d=AZUUyPg0-2SGgaPaUpzVPJ9AP5nPeaaFBaW-R_1h91biPJiEl66JnVon4BVmvx5oVV-ic02SFalpP5cxk6rCqo4fH9cIHGvbUi73JKneeVyTBknfFvf9TeA_IUNuhnQrRUeqXfPQ8R0oYbiw48Px1EJkgqGmDNIiLVAZOXlALH28z_bIrrx8IaB9yLt4A8CJI4A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/615163375976741/user/100040885817603/?__cft__%5b0%5d=AZUUyPg0-2SGgaPaUpzVPJ9AP5nPeaaFBaW-R_1h91biPJiEl66JnVon4BVmvx5oVV-ic02SFalpP5cxk6rCqo4fH9cIHGvbUi73JKneeVyTBknfFvf9TeA_IUNuhnQrRUeqXfPQ8R0oYbiw48Px1EJkgqGmDNIiLVAZOXlALH28z_bIrrx8IaB9yLt4A8CJI4A&__tn__=-%5dK-R
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