УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІ позачергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 08 вересня 2016 року № 348
м. Іршава

Про схвалення проекту рішення
«Про добровільне об’єднання
територіальних громад».
Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», розглянувши проект рішення«Про
добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною
робочою групою, результати громадських слухань, сесія міської ради
вирішила:
1. Схвалити проект рішення «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою, згідно
додатку № 1 до цього рішення (додається ).
2. Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного
об’єднання міста Іршава та села Собатин Іршавської міської ради, села Лоза
Лозянської сільської ради в Іршавську міську об’єднану територіальну
громаду з центром у місті Іршава згідно додатку № 2 до цього рішення
(додається).
3. Затвердити Договір про співпрацю місцевих рад, що входять до
складу Іршавської міської об’єднаної територіальної громади від 08.09.2016
року, згідно додатку № 3 до цього рішення (додається).
4. Іршавському міському голові Бобику С.С. подати проект рішення
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» до Закарпатської
обласної державної адміністрації для підготовки висновку щодо
відповідності цього проекту Конституції та законам України.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову
Бобика С.С..
Міський голова

С.С.БОБИК

УКРАЇНА

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІ позачергова сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
від 08.09.2016 р. № 349
м. Іршава
Про затвердження структури
Іршавської міської ради на 2016 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера міської ради Білей
М.В. про необхідність затвердження структури міської ради на 2016 рік у зв’язку із
проведеними змінами, на підставі
п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити з 23.09.2016 року структуру міської ради на 2016 рік (в додатку).
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
міської ради з питань бюджету, фінансів, контролю за ходом приватизації та контролю
за роботою комітету з конкурсних торгів (Куртинець О.С.) та головного бухгалтера
міської ради Білей М.В..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

Додаток
до рішення ХІ позачергової сесії Іршавської міської ради
VІІ скликання від 08.09.2016 року № 349
структура у кількості 15 штатних одиниць

Голова міської ради

№п/п

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

Назва посади
Посадові особи органу місцевого самоврядування
Голова м/ради
Секретар ради
Заступник міського голови
Заступник міського голови
Головний бухгалтер
Спеціаліст І категорії
Спеціаліст І категорії
Керівник відділу по зв’язках з громадськістю та ЗМІ
Державний реєстратор
Службовці
Інспектор з юридичних питань
Інспектор з організаційних питань
Інспектор по податкам
Секретар-друкарка
Прибиральниця
Водій
РАЗОМ

Секретар ради

БОБИК С.С.

Кількість
штатних
одиниць
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

Рацин М.О.

УКРАЇНА

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІ позачергова сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
від 08.09.2016 р. № 350
м. Іршава
Про затвердження штатного розпису
Іршавської міської ради на 2016 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера міської ради Білей
М.В. про необхідність затвердження штатного розпису міської ради на 2016 рік, на
підставі п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія
міської ради
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити з 23.09.2016 року штатний розпис міської ради на 2016 рік (в додатку).
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
міської ради з питань бюджету, фінансів, контролю за ходом приватизації та контролю
за роботою комітету з конкурсних торгів (Куртинець О.С.) та головного бухгалтера
міської ради Білей М.В..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІ позачергова сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
від 08.09.2016 р. № 351
м. Іршава
Про затвердження проектно-кошторисної документації

Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. про
необхідність затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт
прибудинкових територій та проїздів по вул. Набережній від буд. 1 до буд. № 10 в м.
Іршава» на суму 927,511 тис. грн., виготовленої ПП Кадар В.В., на підставі ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити
проектно-кошторисну
документацію
«Капітальний
ремонт
прибудинкових територій та проїздів по вул. Набережній від буд. 1 до буд. № 10 в м.
Іршава» на суму 927,511 тис. грн., виготовлену ПП Кадар В.В..
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
міської ради з питань бюджету, фінансів і контролю за ходом приватизації ( Куртинець
О.С.) та головного бухгалтера міської ради Білей М.В..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

У К Р АЇН А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
XІ-та позачергова сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 08.09.2016 р. №358
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд
гр. Антосяк Ірині Іванівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Гагаріна, б/н.
Розглянувши заяву гр. Антосяк Ірини Іванівни, мешканки
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в у
власність, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,
яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Гагаріна, б/н», керуючись ст.26 п.34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 116, 118, 121, 186-1 Земельного кодексу
України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, за
рахунок земель запасу Іршавської міської ради, орієнтовною площею 0,06 га гр. Антосяк Ірині
Іванівні, мешканці
в м. Іршава, вул. Гагаріна, б/н.
2. Зобов’язати гр. Антосяк Ірину Іванівну, мешканку
:
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд;
2.2. погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3. зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
2.4. подати проект землеустрою на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради для
прийняття відповідного рішення.
3. Термін дії дозволу 1 рік з моменту його надання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БО БИК

У К Р АЇН А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
XІ-та позачергова сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 08.09.2016 р. №357
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель та споруд
гр. Попп Тіберію Тіберійовичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Суворова, 4.
Розглянувши заяву гр. Попп Тіберія Тіберійовича, мешканця
«Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Суворова,
4», керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України
«Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Іршавської міської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд, орієнтовною площею 0,0807 га гр. Попп Тіберію
Тіберійовичу, мешканцю
в м. Іршава, вул. Суворова, 4.
2. Зобов’язати гр. Попп Тіберія Тіберійовича, мешканця
:
2.1. виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі;
2.2. погодити проект землеустрою у встановленому законом порядку;
2.3. зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі;
3. Термін дії дозволу 1 рік з моменту його надання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БО БИК

У К Р АЇ Н А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
XІ-та позачергова сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 08.09.2016 р. №360
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Іваньо Ганні Василівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Конституції, 27.
Розглянувши заяву гр. Іваньо Ганни Василівни, мешканки
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться
за адресою: м. Іршава, вул. Конституції, 27» керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 116, 121, 1861 Земельного кодексу України, сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0769 га гр.
Іваньо Ганні Василівні, мешканці
за адресою: м. Іршава, вул.
Конституції, 27.
2. Передати гр. Іваньо Ганні Василівні, мешканці
у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,0769 га в м.
Іршава, вул. Конституції, 27 (кадастровий 2121910100:06:001:0268).
3. Зобов’язати гр. Іваньо Ганну Василівну оформити право власності відповідно до Закону України
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

У К Р АЇ Н А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
XІ-та позачергова сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 08.09.2016 р. №361
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Мойсей Василь Юрійович,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Севастянова, 108.
Розглянувши заяву гр. Мойсей Василя Юрійовича, мешканця
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться
за адресою: м. Іршава, вул. Севастянова, 108» керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 116, 121, 1861 Земельного кодексу України, сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0639 га гр.
Мойсей Василю Юрійовичу, мешканцю
за адресою: м. Іршава,
вул. Севастянова, 108.
2. Передати гр. Мойсей Василю Юрійовичу, мешканцю
у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,0639
га в м. Іршава, вул. Севастянова, 108 (кадастровий 2121910100:06:006:0183).
3. Зобов’язати гр. Мойсей Василя Юрійовича оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

У К Р АЇ Н А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
XІ-та позачергова сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 08.09.2016 р. №362
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Якубець Оксані Василівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Підгірна, б/н.
Розглянувши заяву гр. Якубець Оксани Василівни, мешканки
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться
за адресою: м. Іршава, вул. Підгірна, б/н» керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 116, 121, 1861 Земельного кодексу України, сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 0,10 га гр.
Якубець Оксані Василівні, мешканці
за адресою: м. Іршава, вул.
Підгірна, б/н.
2. Передати гр. Якубець Оксані Василівні, мешканці
у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,10 га в м. Іршава,
вул. Підгірна, б/н (кадастровий 2121910100:06:005:0243).
3. Зобов’язати гр. Якубець Оксану Василівну оформити право власності відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
11 позачергова сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

від 08. 09. 2016 року
№353
Іршава
«Про затвердження Статутного фонду Іршавського КПВ»

На підставі рішення 11 позачергової сесії 7-го скликання від
08.09.2016р., відповідно до ст.26 Закону України
“Про місцеве
самоврядування в Україні” сесія Іршавської міської ради:
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити Статутний фонд Іршавського КПВ в сумі 4 032 200 грн. 00 коп.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
Білей М.В. та постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, приватизації та контролю за роботою комітету з
конкурсних торгів (голова комісії Куртинець О.С.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА

від 08.09.2016р.
м. Іршава

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
11 позачергова сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

№356

Про внесення змін в обсяг фінансування
об’єктів бюджету розвитку на 2016р.

Відповідно до п.23, ст.26, п.13 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України із внесеними
змінами згідно Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України», сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в загальний обсяг фінансування об’єктів видатки на які у 2016 році
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, КФК 170703 – «Видатки
на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг» -«Капітальний ремонт вулиць: М.Рильського Молодіжна - Ярова, Конституції, Коцюбинського, Набережна, Поштова, Ст.Вайди,
проїзд Борканюка – Фединця, Миру, Дружби, Зелена, частково Л.Українки від
перехрестя з вул. Терешкової та біля Хреста, Нова, Онуфрія, 16 Липня, Залізнична,
Фізкультурна, Підгірна, Польова, кап. рем.внутріквартального проїзду по
вул.Набережна, проїздних шляхів та прибудинкової території біля буд.№26 по
вул.Поштова, буд.7,8 по вул.Набережна, дорога до кладовища по вул.Українська» 300000,00 грн. КЕКВ 3132.
КФК 150101 – «Капітальні вкладення» - «Реконструкція водопровідної системи
по вул. Ст Вайди, Титова, Набережна, Піонерська, М. Рильського, Грушевського,
Коцюбинського; реконструкція каналізаційних мереж по вул.Конституція, по
вул.Шевченка до буд.54,56,58, №27 по вул.Шкільна, №5 по вул.Набережна,
Коцюбинського, Річна» - 100000,00 грн. КЕКВ 3142; та по об’єкту – «Капітальний

ремонт будинку Шевченка №56, 58, 31-33, Набережна 1б, 2, 2а, 3, Шкільна
№19, 4, 30, 16, 24, Пушкіна №24, Комарова 13, Волошина 16, Поштова 26» 300000,00 грн. КЕКВ 3131.

2. Відповідно збільшити обсяг фінансування по об’єкту, а саме
КФК 100203 - «Благоустрій міст сіл і селищ» - «Капітальний ремонт
прибудинкових територій та проїздів по вул.Набережній від буд.№1 до буд.№10 в
м.Іршава» - 600000,00 грн. КЕКВ 3132.
КФК 170703 – «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» «Капітальний
ремонт тротуарів по вул.Федорова, Фединця, М.Рильського прилеглого до ЗОШ №1,
Б.Хмельницького, Севастьянова, Гагаріна, Білецька, Шкільна, на пл.Народній від
пам’ятника воїнам-визволителяи (вул.Білецька) до Петро-Павлівської церкви» 100000,00 КЕКВ 3132.
3. Головному бухгалтеру провести відповідні зміни до бюджету на 2016р.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Білей
М.В. стійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету, фінансів, приватизації та контролю за роботою комітету з конкурсних
торгів (голова комісії Куртинець О.С.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
БОБИК С.С.

УКРАЇНА

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

11 позачергова сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

від 08.09.2016р.
м. Іршава

№352

Про внесення зміни до рішення сесії міської ради від
22.01.2016р.№112 «Про міський бюджет на 2016 рік»
зі змінами від 04.03.2016р., 07.04.2016р., 05.05.2016р., 16.06.2016р., 22.07.2016р.,
12.08.20р., 31.08.2016р.
Відповідно до п.23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та ст.78 Бюджетного кодексу України із внесеними змінами згідно до
Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” та
висновку про виконання плану доходів загального фонду Іршавського міського
бюджету Іршавської РДА фінансового управління №01-18/379 від 02.09.2016р.
сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. У зв’язку з перевиконанням доходів міського бюджету станом на 01.09.2016р.
збільшити обсяг доходів Іршавського міського бюджету у сумі 245 000,00 тис. грн.
згідно з додатком №1 цього рішення.
2. Збільшити видаткову частину міського бюджету загального фонду на 2016рік,
які розподілити у сумі 245 000,00грн. згідно з додатком №2.
3. Внести зміни до переліку об’єктів видатки на які будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку на 2016 рік у сумі 34 000,00 грн., згідно з додаток №3.
4. Затвердити джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік згідно додатку
№4.
5. Головному бухгалтеру міської ради Білей М.В. внести відповідні зміни до
міського бюджету на 2016 рік.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
Білей М.В. та постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, приватизації та контролю за роботою комітету з
конкурсних торгів (голова комісії Куртинець О.С.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

У К Р АЇ Н А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
XI-та позачергова сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 08.09.2016 р. №359
м. Іршава
Про передачу у власність земельної ділянки
для ведення індивідуального садівництва
гр. Гудь Надії Іванівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Шевченка, б/н.
Розглянувши клопотання гр. Гудь Надії Іванівни, мешканки
«Про передачу у власність земельної ділянки для ведення садівництва, яка знаходиться за адресою:
м. Іршава, вул. Шевченка, б/н» керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. ст. 12, 118, 116, 121, 1861 Земельного кодексу України, враховуючи ухвалу вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 13.07.2016 р. по справі
№301/2158/15-ц, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Передати гр. Гудь Надії Іванівні, мешканці
у власність земельну
ділянку для ведення індивідуального садівництва, площею 0,0398 га в м. Іршава, вул. Шевченка,
б/н (кадастровий 2121910100:06:002:0035).
2. Розірвати договір оренди земельної ділянки для городництва від 16.03.2016 року (кадастровий
2121910100:06:002:0035).
3. Зобов’язати гр. Гудь Надію Іванівну оформити право власності відповідно до Закону України
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури
(голова комісії Січ М.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
11 позачергово сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ
від 08.09.2016 року
м. Іршава
“Про внесення змін до
міського бюджету на 2016р.»

№354

Відповідно до п.23,ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та п.7,ст.78 Бюджетного кодексу України із внесеними змінами згідно
до Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до помісячного розпису видатків міського бюджету загального
фонду, а саме зменшити в листопаді:
КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» - 10000,00грн.
КЕКВ 2273 (Оплата елекроенергії) – 10000,00 грн.
2. Відповідно збільшити обсяг видатків загального фонду за слідуючими кодами
функціональної та економічної класифікації у вересні 2016р.,а саме
КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» - 10000,00грн.
КЕКВ 2273 (Оплата елекроенергії) – 10000,00 грн.
3. Головному бухгалтеру міської ради (Білей М.В.) внести відповідні зміни до
міського бюджету на 2016 рік.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Білей
М.В. та постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету, фінансів, приватизації та контролю за роботою комітету з конкурсних
торгів (голова комісії Куртинець О.С.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
11 позачергова сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

від 08.09.2016 року
м. Іршава

№355

“Про преміювання педагогічних, медичних
та інших працівників ДНЗ м.Іршава та с.Собатин»
У відповідності до умов колективних договорів, з нагоди Всеукраїнського
дня дошкілля, ст. 26, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. В межах фонду заробітної плати преміювати педагогічних, медичних та інших
працівників ДНЗ м.Іршава та с.Собатин згідно списків (в додатках).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
Білей М.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

Додаток № 1
до рішення 11 позачергової сесії 7-го скликання
Іршавської міської ради №352 Про внесення зміни до
рішення сесії міської ради від
22.01.2016р.№112 «Про міський бюджет на 2016 рік»
зі змінами від 04.03.2016р, 07.04.2016р., 05.05.2016р.,
16.06.2016р., 22.07.2016р., 12.08.2016р., 31.08.2016р

Доходи Іршавського міського бюджету на 2016 рік
( грн.)
Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

10000000 Податкові надходження

245 000,0

245 000,0

Акцизний податок з реалізації суб`єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
14040000 товарів

145 000,0

145 000,0

18000000 Місцеві податки

100 000,0

100 000,0

18050000 Єдиний податок

100 000,0

18050400

100 000,0

Єдиний податок з фізичних осіб
Всього доходів

245 000,0

в т.ч.
бюджет
розвитку

Всього
-

-

100 000,0

-

-

100 000,0

-

-

-

-

245 000,0 -

-

МІСЬКИЙ ГОЛОВА____________________БОБИК С. С.
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ______________ БІЛЕЙ М.В.
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Додаток № 4
до
рішення 11 позачергової сесії 7-го скликання Іршавської
міської ради №352 Про внесення зміни до рішення сесії
міської ради від
22.01.2016р.№112 «Про міський бюджет на 2016 рік» зі
змінами від 04.03.2016р, 07.04.2016р., 05.05.2016р.,
16.06.2016р., 22.07.2016р., 12.08.2016р., 31.08.2016р

Джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік

Спеціальний фонд
Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Код

Всього

Загальний фонд
Всього

в т.ч. бюджет
розвитку

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

-34 000,0

34 000,0

34 000,0

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку ( спеціального фонду)

-34 000,0

34 000,0

34 000,0

602000
602400

Зміни обсягів готівкових коштів
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку ( спеціального фонду)

-34 000,0
-34 000,0

34 000,0
34 000,0

34 000,0
34 000,0

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

______________ БОБИК С.С.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ______________ БІЛЕЙ М. В.

Додаток № 2
до рішення 11 позачергової сесії 7-го скликання Іршавської міської ради №352 Про
внесення зміни до рішення сесії міської ради від
12 08 2016р №112 «Про міський бюджет на 2016 рік» зі змінами від 04 03 2016р,
07 04 2016р , 05 05 2016р , 16 06 2016р , 22 07 2016р , 12 08 2016р , 31 08 2016р

Видатки Іршавського міського бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(тис. грн.)/грн.

Загальний фонд
Код
Код
тимчасової
функціонально
класифікації
ї класифікації
видатків та
видатків та
кредитування
кредитування
місцевого
бюджету
бюджету

Спеціальний фонд

з них
Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою
програмною2/тимчасовою
класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету

видатки
споживання

Всього

з них

комунальні
оплата праці послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

видатки
споживання

Всього

з них

видатки
розвитку

комунальні
послуги та
енергоносії

оплата
праці

кошти що
передаються
із загального
фонду в
спеціальний

бюджет
розвитку

Разом

Іршавська міська рада
70000
70101

0910

180409

20 000,0 -

20 000,0 -

-

-

-

-

-

-

20 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

180 000,0

-

-

-

-

-

-

34 000,0

34 000,0

34 000,0

11 000,0
34 000,0

-

-

-

-

34 000,0

34 000,0

34 000,0

245 000,0

Житлово-комунальне господарство

100000
100203
130000
130112

Освіта
Дошкільні заклади освіти

0620

0490

Благоустрій міст, сіл, селищ
Фізична культура і спорт
Інші видатки
180409 «Внески органів влади у
статутні фонди підприємства»
Всього

180 000,0

180 000,0 -

11 000,0
-

11 000,0
-

211 000,0

191 000,0

20 000,0

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

БІЛЕЙ М. В.
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Додаток № 3
до
рішення 11 позачергової сесії 7-го скликання Іршавської міської ради №352
Про внесення зміни до рішення сесії міської ради від
22.01.2016р.№112 «Про міський бюджет на 2016 рік» зі змінами від
04.03.2016р, 07.04.2016р., 05.05.2016р., 16.06 2016р., 22.07.2016р.,
12.08.2016р., 31.08.2016р

Капітальні видатки та перелік об’єктів,
видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.

Код
Код
тимчасової
Найменування
функціональної
класифікації
згідно з типовою відомчою/типовою
класифікації
видатків та
видатків та
програмною3/тимчасовою класифікацією
кредитування
кредитування видатків та кредитування місцевого бюджету
місцевого
бюджету
бюджету

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього видатків
на завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

Разом видатків на
поточний рік

Іршавська міська рада

180409

0490

34 000,0

34 000,0

34 000,0

34 000,0

Внески органів влади Автономної республіки
Крим та органів місцевого самоврядування у
статутні капітали суб'єктів підприємницької
діяльності

Капітальні видатки

Всього
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

_____________________________

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

БОБИК С. С.

__________________________ БІЛЕЙ М. В.
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