ПЕРЕЛІК
рішень ІХ чергової сесії міської ради від 16.06.2016 року
1.
Про депутатський запит фракції «Нова Іршава».
2.
Про депутатський запит фракції «Нова Іршава».
3.
Про встановлення плати для батьків за перебування дітей в дошкільних навчальних
закладах м. Іршава та с. Собатин у відповідності до вимог Наказу Міністерства освіти і науки
Україні від 08.04.2016 р. № 402 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків
за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних
закладах».
4.
Про встановлення ставок місцевих податків і зборів.
5. Про зміни до міського бюджету загального фонду на 2016 рік.
6. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
7. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік (спеціальний фонд).
8. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
9. Про спрямування вільного залишку (загальний фонд).
10. Про встановлення розміру премії.
11. Про звернення депутатів Іршавської міської ради до депутатів Закарпатської обласної ради
та депутатів Верховної Ради України щодо необхідності добудови басейну, що знаходиться на
території м. Іршава
I. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських
будівель та споруд:
. Ділянка: вул. Л. Українки, 56
12. Андрішко М.Ф., мешк.
«а» .
13. Бумбі В.В., мешк.
. Ділянка: с. Собатин, б/н, площею 0,0250 га.
14. Худан І.А., мешк.
. Ділянка: вул. Першотравнева, 187.
15. Химинець Г.С., мешк.
. Ділянка: вул.. Конституції, 29.
16. Левко Д.В., мешк.
. Ділянка: вул. Ст. Вайди, 10.
II. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в користування на умовах оренди для городництва:
17. Богович Н.Ф., мешк.
. Ділянка: вул. Першотравнева, б/н,
площею 0,0250 га.
III. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі:
18. Жабко С.І., мешк.
. Ділянка: вул.. Локоти, 17/5, площею 0,0009
га.
19. Іршавське споживче товариство. Ділянка: вул. Локоти, 17/2, площею 0,0220 га.
20. Іршавське споживче товариство. Ділянка: вул. Першотравнева, б/н, площею 0,0310 га.
IV. Про розірвання договору оренди:
21. Лендєл М.В., мешк.
. Ділянки для городництва: вул.
Першотравнева, б/н, площею 0,0242 га, кадастровий №2121910100:06:007:0049; площею
0,0395 га, кадастровий №2121910100:06:007:0050. Договір оренди від 27.12.2007 р.
№2121910100-0407070500035.
V.
Про припинення права постійного користування:
22. ТзОВ «Вектор», м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89. Ділянка: вул. Шевченка, 70, площею
0,3340 га комерційного призначення.
VI.
23. Про зменшення ставки земельного податку для ВП «Хустська дистанція колії»
ДРГО «Львівська залізниця».
VII.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільне
користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі:
24.Покрівчак І.В., Покрівчак О.І. Ділянка: м. Іршава, вул. Шевченка, 29, площею 0,0256 га,
строком на 5 років, оренда ставка 10% від НГО
25. Про надання міському голові Бобику С.С. доручення щодо опрацювання доцільності
об’єднання територіальних громад міста та сіл району.

