УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІІІ чергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ

від 10.10.2016 року № 366
м. Іршава

Про перспективи соціально-економічного розвитку
добровільно об’єднаних територіальних громад
міста Іршава, сіл Собатин та Лоза
Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. про надання
пропозицій до проекту плану соціально-економічного розвитку добровільно об’єднаних
територіальних громад міста Іршава, сіл Собатин та Лоза на 2017 рік, враховуючи
зауваження та пропозиції депутатських фракцій та груп, відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ХІІІ чергова сесія VІІ скликання
Іршавської міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Пропозиції до проекту плану соціально-економічного розвитку добровільно об’єднаних
територіальних громад міста Іршава, сіл Собатин та Лоза на 2017 рік депутатських
фракцій та груп, висловлені на сесії, взяти до уваги.
2. Пропозиції до плану соціально-економічного розвитку добровільно об’єднаних
територіальних громад міста Іршава, сіл Собатин та Лоза на 2017 рік депутатів,
депутатських фракцій та груп направити для узагальнення в міську раду до 01.12.2016
року.
3. Доручити Іршавському міському голові
Бобику Степану Степановичу підготувати
проект плану соціально-економічного розвитку міста Іршава та села Собатин та, у
випадку об’єднання громад – проект плану соціально-економічного розвитку добровільно
об’єднаних територіальних громад міста Іршава, сіл Собатин та Лоза на 2017 рік з
пропозиціями депутатів, депутатських фракцій та груп, громадськості і винести його на
розгляд бюджетної сесії 2017 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Бобика С.С.

Міський голова

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІІІ чергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 року № 389
м. Іршава

Про внесення змін до складу виконавчих органів
та комісій міської ради
У зв’язку із змінами в штатному розписі міської ради згідно рішень
№№ 349, 350 ХІ позачергової сесії міської ради від 08.09.2016 р., відповідно
до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ХІІІ
позачергова сесія VІІ скликання Іршавської міської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до складу виконавчих органів та комісій міської ради,

а саме:
- в переліки складів виконавчих органів та комісій міської ради слова
«керуючий справами міської ради» замінити словами «інспектор з
організаційних питань міської ради».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради
Рацина М.О..

Міський голова

С.С.БОБИК

УКРАЇНА

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІІІ чергова сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. № 390
м. Іршава
Про затвердження проектно-кошторисної документації

Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. про
необхідність затвердження проектно-кошторисної документації «Будівництво системи
каналізації вул. Залізнична в м. Іршава» на суму 137,166 тис. грн., виготовленої ТОВ
«Сількомбуд», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити проектно-кошторисну документацію «Будівництво системи каналізації
вул. Залізнична в м. Іршава» на суму 137,166 тис. грн., виготовлену ТОВ «Сількомбуд».
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.

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
13 сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

від 10. 10. 2016 року.
Іршава
Про внесення змін до міського бюджету
на 2016р. (спеціальний фонд)

№369

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. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на 2016р. за
кодом 25020100 «Благодійні внески, дарунки, гранти» на суму – 20000,00грн.
2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду
КФК 100203 «Благоустрій міст і селищ» 20000,00 грн.
КЕКВ 2240(Оплата послуг(крім комунальних) в сумі 20000,00грн.
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 МІ СЬКА РАДА
XІІІ-та сесія VIІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №370
м. Іршава
Про розгляд заяви гр. Примич Олесі Дмитрівної,
мешканки
щодо надання дозволу на виділення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку
у м. Іршава, по вулиці Чапаєва
Розглянувши та обговоривши заяву гр. Примич Олесі Дмитрівної, мешканки
«про надання дозволу на виділення земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку у м. Іршава, по вулиці Чапаєва в районі районного відділу освіти»
керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Іршавської міської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Розгляд заяви гр. Примич Олесі Дмитрівної, мешканки
«Про надання
дозволу на виділення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку у м. Іршава, по вулиці Чапаєва в районі районного відділу освіти» відкласти до чергової сесії
міської ради.
2. 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 МІ СЬКА РАДА
XІІІ-та сесія VIІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №381
м. Іршава
Про розгляд клопотання відділу освіти
Іршавської районної державної адміністрації
щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою
Розглянувши та обговоривши клопотання начальника районного відділу освіти Іршавської РДА
Є. Яцканич «Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки в постійне
користування для обслуговування адмінбудинку відділу освіти» керуючись ст. 26 п.34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Розгляд клопотання районного відділу освіти Іршавської РДА «Про надання дозволу на виготовлення
проекту відведення земельної ділянки в постійне користування для обслуговування адмінбудинку
відділу освіти» відкласти до чергової сесії міської ради.
2. 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 МІ СЬКА РАДА
XIII-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №386
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Іршавській районній спілці споживчих товариств
в м. Іршава, вул. О. Фединця, 48
Розглянувши клопотання голови правління Іршавської райспоживспілки І.І. Сокач «Про надання
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. О. Фединця, 23», керуючись ст. 26
п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Земельного кодексу України, ст. 25
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 розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, орієнтовною площею 0,55 га
Іршавській районній спілці споживчих товариств (код 01750855), юридична адреса: м. Іршава, вул.
Білецька, 9 за адресою: м. Іршава, вул. О. Фединця, 48.
2. Зобов’язати Іршавську районну спілку споживчих товариств виготовити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі та погодити в
установленому законом порядку.
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. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІ СЬКА РАДА
XIII-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №387
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі
Іршавській районній спілці споживчих товариств
в м. Іршава, вул. Шевченка, 27
Розглянувши клопотання голови правління Іршавської райспоживспілки І.І. Сокач «Про надання
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Шевченка, 27», керуючись ст. 26
п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Земельного кодексу України, ст. 25
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 будівель торгівлі, орієнтовною площею 0,50
га, Іршавській районній спілці споживчих товариств (код 01750855), юридична адреса: м. Іршава, вул.
Білецька, 9 за адресою: м. Іршава, вул. Шевченка, 27.
2. Зобов’язати Іршавську районну спілку споживчих товариств виготовити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі та погодити в
установленому законом порядку.
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. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІ СЬКА РАДА
ХІІІ-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №371
м. Іршава
Про продовження терміну дії дозволу відповідно до рішення
40 сесії 6 скликання Іршавської міської ради, від 19.02.2015 р. №1763
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку
гр. Гозда Маріанні Михайлівні,
мешканці
в м. Іршава, м. Іршава, вул. Гагаріна, б/н»
Розглянувши заяву гр. Гозда Маріанни Михайлівни, мешканки
«Про продовження терміну дії дозволу Іршавської міської ради «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку», яка знаходиться за адресою: м. Іршава, м. Іршава, вул. Ярова, 16», керуючись ст.26 п.34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сс. 12, 118, 121 Земельного кодексу України, сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Продовжити термін дії дозволу строком на 1 рік відповідно до рішення 40 сесії 6 скликання Іршавської
міської ради, від 19.02.2015 р. №1763.
2. Зобов’язати гр. Гозда Маріанну Михайлівну, мешканку
виготовити проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, орієнтовною площею 0,06 га і подати на затвердження чергової сесії Іршавської міської ради.
3. 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 АЇН А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
XІІІ-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №379
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для городництва
гр. Семенов Олександру Васильовичу,
мешканцю
в м. Іршава, м. Іршава, вул. Українська, б/н.
Розглянувши заяву гр. Семенов Олександра Васильовича, мешканця
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в користування на умовах оренди для городництва, яка знаходиться за адресою:
м. Іршава, м. Іршава, вул. Українська, б/н, площею 0,10 га строком на 3 роки», керуючись ст.26 п.34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 186-1 Земельного кодексу
України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
користування на умовах оренди для городництва строком на 3 роки, площею 0,10 га гр. Семенов
Олександру Васильовичу, мешканцю
в м. Іршава, м. Іршава,
вул. Українська, б/н.
2. Зобов’язати гр. Семенов Олександра Васильовича, мешканця
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування, для
городництва;
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
XІІІ-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №380
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для городництва
гр. Юріна Василю Михайловичу,
мешканцю
в м. Іршава, м. Іршава, вул. Українська, б/н.
Розглянувши заяву гр. Юріна Василя Михайловича, мешканця
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в користування на умовах оренди для городництва, яка знаходиться за адресою: м. Іршава,
м. Іршава, вул. Українська, б/н, площею 0,10 га строком на 3 роки», керуючись ст.26 п.34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 186-1 Земельного кодексу України,
сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
користування на умовах оренди для городництва строком на 3 роки, площею 0,10 га гр. Юріна
Василю Михайловичу, мешканцю
в м. Іршава, м. Іршава,
вул. Українська, б/н.
2. Зобов’язати гр. Юріна Василя Михайловича, мешканця
:
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування, для
городництва;
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
XIII-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №378
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення індивідуального садівництва
гр. Петрус Ганні Іванівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Л. Українки, 54 «а».
Розглянувши заяву гр. Петрус Ганни Іванівни, мешканки
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в у
власність, для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Л.
Українки, 54 «а»», 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 ведення індивідуального садівництва, за рахунок земель запасу Іршавської міської ради,
орієнтовною площею 0,12 га гр. Петрус Ганні Іванівні, мешканці
в м. Іршава, вул. Л. Українки, 54 «а».
2. Зобов’язати гр. Петрус Ганну Іванівну, мешканку
:
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для
ведення індивідуального садівництва;
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
XIII-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №377
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення індивідуального садівництва
гр. Петрус Тетяні Євгеніївні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Л. Українки, 54.
Розглянувши заяву гр. Петрус Тетяни Євгеніївни, мешканки
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в у
власність, для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Л.
Українки, 54», 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 ведення індивідуального садівництва, за рахунок земель запасу Іршавської міської ради,
орієнтовною площею 0,12 га гр. Петрус Тетяні Євгеніївні, мешканці
в м. Іршава, вул. Л. Українки, 54.
2. Зобов’язати гр. Петрус Тетяну Євгеніївну, мешканку
:
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для
ведення індивідуального садівництва;
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 АЇ Н А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
XIII-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №376
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Князь Наталії Василівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Гагаріна, б/н.
Розглянувши заяву гр. Князь Наталію Василівну, 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. Гагаріна, 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 0,05 га гр. Князь
Наталії Василівні, мешканці
за адресою: м. Іршава, вул. Гагаріна,
б/н.
2. Передати гр. Князь Наталії Василівні, мешканці
у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,05 га в м. Іршава,
вул. Гагаріна, б/н (кадастровий 2121910100:06:006:0184).
3. Зобов’язати гр. Князь Наталію 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
XIII-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №372
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Левко Діані Василівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Ст. Вайди, 10.
Розглянувши заяву гр. Левко Діани 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. Ст. Вайди, 10» 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 0,0747 га гр.
Левко Діані Василівні, мешканці
за адресою: м. Іршава, вул. Ст.
Вайди, 10.
2. Передати гр. Левко Діані Василівні, мешканці
у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,0747 га в м.
Іршава, вул. Ст. Вайди, 10 (кадастровий 2121910100:06:005:0244).
3. Зобов’язати гр. Левко Діану 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
XIII-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №374
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Лендєл Ользі Василівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. М. Рильського, 2/1.
Розглянувши заяву гр. Лендєл Ольги 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. М. Рильського, 2/1» 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. Лендєл
Ользі Василівні, мешканці
за адресою: м. Іршава, вул. М.
Рильського, 2/1.
2. Передати гр. Лендєл Ользі Василівні, мешканці
у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,10 га в м. Іршава,
вул. М. Рильського, 2/1 (кадастровий 2121910100:06:005:0246).
3. Зобов’язати гр. Лендєл Ольгу 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
XIII-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №373
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Меренич Івану Івановичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Тітова, 9.
Розглянувши заяву гр. Меренич Івана Івановича, 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. Тітова, 9» 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 0,0712 га гр.
Меренич Івану Івановичу, мешканцю
за адресою: м. Іршава, вул. Тітова,
9.
2. Передати гр. Меренич Івану Івановичу, мешканцю
у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,0712 га в м.
Іршава, вул. Тітова, 9 (кадастровий 2121910100:06:007:0218).
3. Зобов’язати гр. Меренич Івана Івановича 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
XIII-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №375
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Чедрик Івану Михайловичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Залізнична, 12 «а».
Розглянувши заяву гр. Чедрик Івана Михайловича, 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. Залізнична, 12 «а»» 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 0,0557 га гр.
Чедрик Івану Михайловичу, мешканцю
за адресою: м. Іршава,
вул. Залізнична, 12 «а».
2. Передати гр. Чедрик Івану Михайловичу, мешканцю
у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,0557
га в м. Іршава, вул. Залізнична, 12 «а» (кадастровий 2121910100:06:001:0270).
3. Зобов’язати гр. Чедрик Івана Михайловича 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 МІ СЬКА РАДА
XІІІ-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №388
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в
користування на умовах оренди
для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості
ТзОВ «Біемме Україна»
юридична адреса: м. Іршава, вул. Борканюка, 67
в м. Іршава, вул. Борканюка, 67
Розглянувши клопотання директора ТзОВ «Біемме Україна» Короля Є.І. «Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Іршава, вул. Борканюка, 67», керуючись ст.26
п.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сс. 12, 93, 124 Земельного кодексу
України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на
умовах оренди для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площею 2,1024
га ТзОВ «Біемме Україна» (код 34417538) в м. Іршава, вул. Борканюка, 67.
2. Передати ТзОВ «Біемме Україна» у користування на умовах оренди, строком на 10 років
земельну ділянку загальною площею 2,1024 га розташовану у межах населеного пункту, за
адресою Закарпатська область, Іршавський район, м. Іршава, вул. Борканюка, 67 для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (кадастровий
№2121910100:06:003:0166).
3. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою в розмірі 3% (трьох
відсотків) на рік від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться за
адресою: м. Іршава, вул. Борканюка, 67, площею 2,1024 га для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості (кадастровий №2121910100:06:003:0166). Орендну
плату вносити щомісячно рівними частками на рахунок Іршавської міської ради.
4. Зобов’язати ТзОВ «Біемме Україна»:
4.1 Після прийняття даного рішення в місячний термін укласти та зареєструвати договір
оренди землі відповідно до чинного законодавства.
4.2 Виконувати обов’язки землекористувача у відповідності до вимог ст. 96 Земельного
кодексу України.
5. 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
ХІІІ-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №382
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для городництва
гр. Іванчо Галині Михайлівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Набережна, б/н.
Розглянувши заяву гр. Іванчо Галини Михайлівни, мешканки
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на
умовах оренди для городництва, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Набережна, 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 користування на умовах
оренди для городництва, площею 0,0199 га гр. Іванчо Галині Михайлівні, мешканці
за адресою: м. Іршава, вул. Набережна, б/н.
2. Передати гр. Іванчо Галині Михайлівні, мешканці
в оренду земельну
ділянку для городництва, площею 0,0199 га в м. Іршава, вул. вул. Набережна, б/н (кадастровий
2121910100:06:004:0127) строком на 5 (п’ять) років. Встановити оренду плату в розмірі 3% від
нормативної грошової оцінки на рік.
3. Зобов’язати гр. Іванчо Галину Михайлівну укласти договір оренди земельної ділянки у
встановленому законом порядку.
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 МІ СЬКА РАДА
XIII-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 року №383
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування
для будівництва та обслуговування культових споруд
релігійній громаді УПЦ Свято-Василівської церкви м. Іршава
в м. Іршава, вул. Набережна, б/н
Розглянувши клопотання голови релігійної громади Вашкеба В.В. «Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування в м. Іршава,
вул. Набережна, б/н для будівництва та обслуговування культових споруд», керуючись ст.26 п.34
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сс. 12, 92, 123 Земельного кодексу
України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування для будівництва та обслуговування культових споруд релігійній громаді
УПЦ Свято-Василівської церкви (код 36072771) в м. Іршава, вул. Набережна, б/н, площею
0,0450 га. (кадастровий №2121910100:06:004:0126)
2. Передати земельну ділянку у постійне користування для будівництва та обслуговування
культових споруд релігійній громаді УПЦ Свято-Василівської церкви м. Іршава за
адресою: м. Іршава, вул. Набережна, б/н площею 0,0450 га.
3. Зобов’язати релігійну громаду УПЦ Свято-Василівської церкви м. Іршава оформити право
користування 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. БО БИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
13 сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016р.

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

№368

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, а саме зменшити
фінансування:
КФК 150101 – «Капітальні вкладення», по об’єкту - «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» - 186000,00 грн. КЕКВ 3142.
2. Відповідно збільшити обсяг фінансування по об’єкту, а саме
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» - 141000,00 грн. КЕКВ 3132.
КФК 150101 – «Капітальні вкладення» - «Капітальне будівництво системи
каналізації, водопроводу вул.М.Рильського, вул.Ярова до центрального колектора в
м.Іршава, Молодіжна, Карпатська, Дружби, Миру, Фруктова, Севастянова,
Космонавтів, Коцюбинського, Річна, Залізнична, Набережна, Титова, Українська» 45000,00 грн. КЕКВ 3122.
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
13 сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

від 10.10.2016р.
м. Іршава

№367

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., 08.09.2016р.
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 №01-18/417 від 05.10.2016р.
сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. У зв’язку з перевиконанням доходів міського бюджету станом на 01.10.2016р.
збільшити обсяг доходів Іршавського міського бюджету у сумі 200 000,00 тис. грн.
згідно з додатком №1 цього рішення.
2. Збільшити видаткову частину міського бюджету загального фонду на 2016рік,
які розподілити у сумі 200 000,00грн. згідно з додатком №2.
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 МІ СЬКА РАДА
XІІІ-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 10.10.2016 р. №385
м. Іршава
Про надання в користування на умовах оренди
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі
гр. Вашкеба Василю Васильовичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Партизанська, 8 «а»
Розглянувши клопотання гр. Вашкеба Василя Васильовича «Про надання в оренду
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Іршава, вул.
Партизанська, 8 «а», керуючись ст.26 п.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, сс. 12, 93, 124, 127 Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Передати гр. Вашкеба Василю Васильовичу (код 1
), мешканцю
у користування на умовах оренди, строком на 5 років земельну ділянку
загальною площею 0,0534 га розташовану у межах населеного пункту, за адресою
Закарпатська область, Іршавський район, м. Іршава, вул. Партизанська, 8 «а» для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кадастровий №2121910100:06:003:0164).
2. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою в розмірі 3% (трьох
відсотків) на рік від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Орендну плату
вносити щорічно на рахунок Іршавської міської ради.
3. Зобов’язати гр. Вашкебу Василя Васильовича:
3.1 Після прийняття даного рішення в місячний термін укласти та зареєструвати договір
оренди землі відповідно до чинного законодавства.
3.2 Виконувати обов’язки землекористувача у відповідності до вимог ст. 96 Земельного
кодексу України.
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

Додаток № 1
до рішення 13 сесії 7-го скликання Іршавської
міської ради №367 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.,
08.09.2016р.

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

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

10000000 Податкові надходження

200 000,0

200 000,0

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

200 000,0

200 000,0

Всього доходів

200 000,0

200 000,0 -

в т.ч.
бюджет
розвитку

Всього
-

-

-

-

МІСЬКИЙ ГОЛОВА____________________БОБИК С. С.
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ______________ БІЛЕЙ М.В.
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Додаток № 2
до рішення 13 сесії 7-го скликання Іршавської міської ради №367 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 ,
08 09 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

Всього

видатки
споживання

комунальні
оплата праці послуги та
енергоносії

з них

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

Житлово-комунальне господарство

100000
100203
250380

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

190 000,0

190 000,0 -

-

-

-

-

-

-

10 000,0

10 000,0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інша субвенція

-

-

190 000,0
10 000,0

Відділ охорони здоровя Іршавської
РДА для придбання постільної білизни
в операційний зал та перев'язувальні
хірургічного відділення
Всього

200 000,0

200 000,0

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

БІЛЕЙ М. В.

200 000,0
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