УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІІ позачергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ

від 30.09.2016 року № 363
м. Іршава

Про добровільне об’єднання
територіальних громад
Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», враховуючи розпорядження голови
Закарпатської обласної державної адміністрації від 26.09.2016 р. № 463 «Про
затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України
проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад
області», ХІІ позачергова сесія VІІ скликання Іршавської міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Об’єднатися з територіальними громадами міста Іршава та села
Собатин Іршавської міської ради, села Лоза Лозянської сільської ради в
Іршавську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Іршава.
2. Доручити Іршавському міському голові
Бобику Степану
Степановичу звернутися до Закарпатської обласної державної адміністрації з
пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею
рішення про призначення перших виборів депутатів міської ради та
відповідного міського голови в установленому законом порядку.
3. Встановити, що повноваження Іршавської міської ради, Іршавського
міського
голови припиняються з моменту набуття повноваження
новообраною радою Іршавської міської об’єднаної територіальної громади та
Іршавським міським головою об’єднаної територіальної громади, утвореної
внаслідок добровільного об’єднання.
4. Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) Іршавської
міської ради визначити Іршавську міську раду, утворену внаслідок
добровільного об’єднання.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову
Бобика С.С.
Міський голова

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІІ позачергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 30.09.2016 року № 365
м. Іршава

Про надання матеріальної допомоги
Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С.
про необхідність виділення матеріальної допомоги для лікування учасника
бойових дій в АТО, жителя м. Іршава, вул. Шкільна, 24/9 Тенкача Віталія
Віталійовича, у відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Виділити матеріальну допомогу в сумі 5,0 тис. грн. для лікування учасника
бойових дій в АТО, жителя м. Іршава, вул. Шкільна, 24/9 Тенкача Віталія
Віталійовича.
2. Бухгалтерії міської ради забезпечити цільове використання виділених для
лікування коштів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на головного бухгалтера
міської ради Білей М.В.
Міський голова

С.С.БОБИК

УКРАЇНА

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

12 – позачергова сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

від 30. 09. 2016 року

№364

м. Іршава
Про зміни до міського бюджету
загального фонду на 2016р.
Відповідно до п.18 ч.1 статті 43
Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та п.7,ст.78, ст.101 Бюджетного кодексу
України із внесеними змінами згідно до Закону України “Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України” сесія Іршавської
міської ради:
ВИРІШИЛА :
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету згідно
рішення Зарічанської сільської ради Іршавського району 9 сесії 7-го
скликання №161 від 19. 09. 2016р. на суму 127332,00 грн., а саме
КФКД 41035003 (Інша субвенція) – 127332,00грн.
2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету, на суму
127332,00 грн., а саме:
КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти), для утримання дітей в
дошкільних закладах м.Іршава.
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 82332,00 грн.
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 45000,00 грн.
3. Головному бухгалтеру провести відповідні зміни до бюджету на 2016р.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного
бухгалтера Білей М.В. та постійну депутатську комісію з питань соціальноекономічного 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
12 – позачергова сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ
від 30. 09. 2016 року

проект

м. Іршава
Про зміни до міського бюджету
загального фонду на 2016р.
Відповідно до п.18 ч.1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та п.7,ст.78,
ст.101 Бюджетного кодексу України із внесеними змінами згідно до Закону України “Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України” сесія Іршавської міської ради:
ВИРІШИЛА :
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету згідно рішення Зарічанської сільської ради
Іршавського району 9 сесії 7-го скликання №161 від 19. 09. 2016р. на суму 127332,00 грн., а саме
КФКД 41035003 (Інша субвенція) – 127332,00грн.
2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету, на суму 127332,00 грн., а саме:
КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти), для утримання дітей в дошкільних закладах м.Іршава.
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 82332,00 грн.
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 45000,00 грн.
3. Головному бухгалтеру провести відповідні зміни до бюджету на 2016р.
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
12 – позачергова сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ
від 30. 09. 2016 року

проект

м. Іршава
Про зміни до міського бюджету
загального фонду на 2016р.
Відповідно до п.18 ч.1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та п.7,ст.78,
ст.101 Бюджетного кодексу України із внесеними змінами згідно до Закону України “Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України” сесія Іршавської міської ради:
ВИРІШИЛА :
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету згідно рішення Зарічанської сільської ради
Іршавського району 9 сесії 7-го скликання №161 від 19. 09. 2016р. на суму 127332,00 грн., а саме
КФКД 41035003 (Інша субвенція) – 127332,00грн.
2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету, на суму 127332,00 грн., а саме:
КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти), для утримання дітей в дошкільних закладах м.Іршава.
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 82332,00 грн.
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 45000,00 грн.
3. Головному бухгалтеру провести відповідні зміни до бюджету на 2016р.
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.

