Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІІ чергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. № 204
м. Іршава
Про хід проведення місячника з благоустрою
та покращення екологічного стану на території міста
Заслухавши та обговоривши інформації заступника міського голови Мейсароша В.В.,
начальника Іршавського КП «Тепло-Місто» Пишного В.Г. про хід проведення місячника з
благоустрою та покращення екологічного стану на території міста, зауваження, пропозиції та
доповнення депутатів, у відповідності до п. 11, част. 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника міського голови Мейсароша В.В. про хід проведення місячника з
благоустрою та покращення екологічного стану на території міста взяти до уваги.
2. Заступнику міського голови Мейсарошу В.В., начальнику Іршавського КП «Тепло-Місто»
Пишному В.Г. зосередити зусилля на повному виконанні заходів з проведення місячника з
благоустрою, покращенню екологічного стану на території міста з врахуванням зауважень,
пропозицій та доповнень депутатів міської ради, членів виконкому, представників
громадськості.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІІ чергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. № 205
м. Іршава
Про доцільність взяття міською радою повноважень
з реєстрації майнових та речових прав та відповідне
внесення змін до штатного розпису міської ради.
Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. про доцільність
взяття міською радою повноважень з реєстрації майнових та речових прав, з метою здійснення
повноважень у сфері державної реєстрації, забезпечення законності, правопорядку, охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших
законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 26 листопада 2015 року № 834-VIII, у
відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської
ради
ВИРІШИЛА:
1.
З 05.05.2016 року здійснювати повноваження з державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, для чого:
внести зміни в штатний розпис міської ради – ввести посаду державного реєстратора,
спеціаліста І категорії органу місцевого самоврядування;
бухгалтерії міської ради передбачити кошти для виплати заробітної плати та інших
нарахувань згідно чинного законодавства та рішень сесій міської ради державному
реєстратору, спеціалісту І категорії органу місцевого самоврядування, для чого внести
відповідні зміни в міський бюджет;
заступнику міського голови Мейсарошу В.В. визначити приміщення першого поверху
будівлі міської ради для створення в ньому необхідних умов при наданні адміністративних
послуг з реєстрації майнових прав громадян;
державному реєстратору, спеціалісту І категорії до 16.05.2016 р. здійснити заходи по
підготовці приміщення та оргтехніки для прийому громадян, створення в ньому необхідних
умов при наданні адміністративних послуг з реєстрації майнових прав громадян;
керуючому справами міської ради Мимрікову В.Ф. розробити та надати для
затвердження виконкомом міської ради та міським головою посадову інструкцію з виконання
державним реєстратором вищевказаних повноважень.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІІ чергова сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. № 206
м. Іршава
Про затвердження структури
Іршавської міської ради на 2016 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера міської ради Кинів
С.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 05.05.2016 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 Кинів С.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІІ чергова сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. № 207
м. Іршава
Про затвердження штатного розпису
Іршавської міської ради на 2016 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера міської ради Кинів
С.В. про необхідність затвердження штатного розпису 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 01.05.2016 р. та з 05.05.2016 року штатний розпис міської ради на
2016 рік (в додатках).
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 Кинів С.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

Додаток
до рішення VІІІ чергової сесії
Іршавської міської ради
VІІ скликання від 05.05.2016 року № 208

ДОГОВІР
про пайову участь замовника у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста
«____»_____201__ р.

м. Іршава

Іршавська міська рада в особі міського голови Бобика Степана Степановича, що діє на підставі
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку та
__________________________________________________________________________________
(назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

в подальшому «Замовник» з іншого боку, уклали цей договір про наступне.
1. «Замовник» будівництва об’єкту
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(назва об’єкту, його адреса)

зобов’язується в термін до «___»_____20____ року (згідно графіку, в разі необхідності),
сплатити пайовий внесок до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста в сумі
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(цифрами та прописом)

Реквізити одержувача:
р/р 31554302127111 ГУ ДКСУ у Закарпатській області, МФО 812016 ід. код. 35443553 Іршавська
міська рада, пайова участь у розвитку інфраструктури.
2. Згідно п. 1.4 Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста розмір
пайової участі (внеску) «Замовника» складає 2% загальної кошторисної вартості об’єкта.
А х В/100 = С, де
А – загальна кошторисна вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку,
В – розмір відсотку;
С – розмір пайового внеску.
3. У разі невиконання або неналежного виконання «Замовником» умов Договору, міська рада
має право вимагати виконання «Замовником» умов Договору належним чином. У разі
невиконання вимог Договору міська рада має право стягнути із «Замовника» належну суму
пайового внеску в судовому порядку з нарахуванням штрафних санкцій згідно чинного
законодавства.

Іршавський міський голова

___________________ (БОБИК С.С.)
(підпис)

«Замовник»

______________________________
(ПІБ)
_____________________________
(адреса, телефон)

___________________________________
(підпис)

Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІІ чергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. № 208
м. Іршава

Про внесення змін до Договору про пайову участь
замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури міста
Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами міської ради Мимрікова
В.Ф. про необхідність внесення змін до «Договору про пайову участь замовника у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста» (Додаток 2 до рішення
ХVІ позачергової сесії Іршавської міської ради VІ скликання від 16.02.2012 р. № 488), у
відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести до Договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста пункт 3. в такій редакції:
«3. У разі невиконання або неналежного виконання «Замовником» умов Договору, міська рада
має право вимагати виконання «Замовником» умов Договору належним чином. У разі
невиконання вимог Договору міська рада має право стягнути із «Замовника» належну суму
пайового внеску в судовому порядку з нарахуванням штрафних санкцій згідно чинного
законодавства».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності і
правопорядку, регламенту, етики, депутатської діяльності та адміністративно-територіального
устрою (голова комісії Прокоп Г.Г.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІІ чергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. № 209
м. Іршава
Про депутатський запит фракції «Нова Іршава»
Розглянувши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. щодо
депутатського запиту фракції «Нова Іршава» від 26.04.2016 р. про будівництво при в’їзді в
м. Іршаву з боку с. Сільце з правого боку перед заправкою «ОККО», у відповідності до п.
17.8, 17.9 Регламенту Іршавської міської ради та п. 13, ч. 1, ст. 26 Закону України « Про
місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА :
1. Депутатський запит фракції «Нова Іршава» від 26.04.2016 р. про будівництво при в’їзді
в м. Іршаву з боку с. Сільце з правого боку перед заправкою «ОККО» підтримати.
2. Доручити секретарю міської ради Рацину М.О. та заступнику міського голови
Мейсарошу В.В. до 16.05.2016 р. направити у відповідні установи району листи по суті
запиту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії
міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІІ чергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. № 210
м. Іршава
Про депутатський запит фракції «Нова Іршава»
Розглянувши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. щодо
депутатського запиту фракції «Нова Іршава» від 26.04.2016 р. про надання копій
документів, на підставі яких проведено відчуження території автовокзалу м. Іршава, у
відповідності до п. 17.8, 17.9 Регламенту Іршавської міської ради та п. 13, ч. 1, ст. 26
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА :
1. Депутатський запит фракції «Нова Іршава» від 26.04.2016 р. про надання копій
документів, на підставі яких проведено відчуження території автовокзалу м. Іршава
підтримати.
2. Доручити секретарю міської ради Рацину М.О. надати відповідь фракції «Нова Іршава»
по суті запиту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії
міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІІ чергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. № 211
м. Іршава
Про депутатський запит депутата міської ради Фолучко Я.І.
Розглянувши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. щодо
депутатського запиту депутата Іршавської міської ради Фолучко Я.І. від 26.04.2016 р. про
незаконний продаж магазинів «Техніка» та «Дитячій світ», у відповідності до п. 17.8, 17.9
Регламенту Іршавської міської ради та п. 13, ч. 1, ст. 26 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА :
1. Депутатський запит депутата Іршавської міської ради Фолучко Я.І. від 26.04.2016 р. про
незаконний продаж магазинів «Техніка» та «Дитячій світ» підтримати.
2. Доручити секретарю міської ради Рацину М.О. направити у відповідні установи району
листи по суті запиту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії
міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІІ чергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. № 212
м. Іршава
Про депутатські запити фракції «Об’єднання Самопоміч»
Розглянувши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. щодо
депутатських запитів фракції «Об’єднання Самопоміч» від 05.05.2016 р. про надання
фінансового звіту Іршавського КП «Тепло-Місто» за 2015 р. та надання інформації про
поступлення до міського бюджету від суб’єктів підприємницької діяльності, що працюють
на території міського парку та копій договорів оренди, у відповідності до п. 17.8, 17.9
Регламенту Іршавської міської ради та п. 13, ч. 1, ст. 26 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА :
1. Депутатські запити фракції «Об’єднання Самопоміч» від 05.05.2016 р. про надання
фінансового звіту Іршавського КП «Тепло-Місто» за 2015 р. та надання інформації про
поступлення до міського бюджету від суб’єктів підприємницької діяльності, що працюють
на території міського парку та копій договорів оренди підтримати.
2. Доручити секретарю міської ради Рацину М.О. та заступнику міського голови
Мейсарошу В.В. до 16.05.2016 р. по першому запиту направити до Іршавського КП
«Тепло-Місто» лист про надання фракції
«Об’єднання Самопоміч» матеріалів
фінансового звіту за 2015 р. та надати відповідь по суті другого запиту.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії
міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІІ чергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. № 213
м. Іршава
Про затвердження «Положення про помічника-консультанта
депутата Іршавської міської ради» та опису посвідчення
помічника-консультанта депутата Іршавської міської ради
Розглянувши та обговоривши інформацію керуючого справами міської ради
Мимрікова В.Ф. про необхідність затвердження «Положення про помічника-консультанта
депутата Іршавської міської ради» та опису посвідчення помічника-консультанта депутата
Іршавської міської ради, у відповідності до п. 17.12 Регламенту Іршавської міської ради та
п. 53, ч. 1, ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської
ради

ВИРІШИЛА :
1. «Положення про помічника-консультанта депутата Іршавської міської ради» та опис
посвідчення помічника-консультанта депутата Іршавської міської ради» затвердити
(додаються).
2. Інспектору з юридичних питань міської ради Макрушиній Т.В. забезпечити реєстрацію
та видачу посвідчень помічника-консультанта депутата міської ради встановленого взірця
згідно затвердженого Положення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Рацина
М.О..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

Додаток 1
до рішення VІІІ чергової сесії
Іршавської міської ради
VІІ скликання від 05.05.2016 року № 213

ПОЛОЖЕННЯ
про помічника-консультанта депутата
Іршавської міської ради
Це положення регламентує порядок
консультантів депутатів міської ради.

організації

та

діяльності

помічників-

Розділ1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
З метою одержання допомоги при здійсненні своїх повноважень депутат міської ради
(надалі депутат) може мати до п'яти помічників-консультантів, правовий статус і умови
діяльності яких визначаються Законом України "Про статус депутатів місцевих рад",
іншими законами та цим Положенням, які працюють на громадських засадах.
Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта, визначення його
обов’язків, організацію роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто
депутат міської ради, який несе персональну відповідальність щодо правомірності своїх
рішень.
Помічником-консультантом депутата може бути лише громадянин України, який має
загальну середню чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою. У своїй роботі
керується Конституцією України, законодавством України, а також цим Положенням.
За письмовим поданням депутат міської ради на ім’я голови міської ради, на підставі
резолюції голови міської ради, помічнику консультанту видається посвідчення
установленого зразка згідно з розділом 4 цього Положення. Посвідчення помічникаконсультанта депутат міської ради вважається не дійсним і підлягає поверненню до
міської ради по закінченню повноважень депутат міської ради або за його письмовим
поданням.
Міська рада на підставі подання та відповідної резолюції голови міської ради чи
заступника голови міської ради забезпечує виготовлення посвідчень помічникаконсультанта депутата міської ради та веде облік і видачу посвідчень помічникаконсультанта, про що ведеться спеціальний реєстр в журналі обліку, видачі, анулювання
виданих посвідчень та ознайомлення з положенням про права і обов’язки помічникаконсультанта депутат міської ради.
Р о з д і л 2.
ПРАВА ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА
ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ.
Помічник-консультант депутата має право:
- перебувати у приміщенні міської ради за пред'явленням посвідчення помічникаконсультанта, дотримуючись встановленого розпорядку роботи;
- за
дорученням
депутата
міської
ради
брати
участь
в
організації
вивчення
громадської
думки,
потреб
територіальної
громади, інформувати про них депутата відповідної місцевої ради та
вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
- отримувати надіслану на ім'я депутата кореспонденцію, відправляти її за дорученням
депутата ;
Використання помічником-консультантом депутат міської ради свого статусу в
особистих інтересах із корисливою метою не допускається.
Визначена депутатом міської ради особа набуває статусу помічника-консультанта після
подання депутатом на ім’я голови міської ради заяви (за встановленою формою, згідно з
додатком) і з моменту отримання посвідчення.

Розділ 3
ОБОВ'ЯЗКИ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА
ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ.
Помічник-консультант депутата зобов'язаний:
- дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, а також цього
Положення;
- при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на
виконання повноважень депутата міської ради, утримуватись від заяв та вчинків, що
компрометують депутата;
- за дорученням депутата вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його
депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
- допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;
- допомагати депутату у розгляді пропозицій, заяв, скарг, надісланих на його ім'я поштою
або поданих на особистому прийомі виборцями та вирішення порушених у них питань;
- надавати депутату організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні
ним депутатських повноважень.
Р о з д і л 4.
ОПИС ТА ЗРАЗОК БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬАНТА
ДЕПУТА МІСЬКОЇ РАДИ.
Розмір посвідчення помічника-консультанта депутат міської ради – 9х6 см.
На одній частині посвідчення міститься фотографія 3х4см., печатка міської ради, яка
покриває частину фотографії, прізвище, ім’я по батькові помічника-консультанта депутат
міської ради і те, що він працює на громадських засадах. Тут зазначається також прізвище,
ім’я, по батькові депутат міської ради та його номер виборчого округу. Внизу
розміщується підпис заступника голови міської ради
На іншій частині посвідчення розміщується тризуб, назва міської ради, номер
посвідчення і термін, до якого воно дійсне.
Зразки бланка посвідчення та заяви про його видачу додаються (додатки 2, 3).
Розділ5
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ.
Повноваження помічника-консультанта депутат міської ради припиняються:
- з моменту припинення повноважень депутат міської ради;
- за особистою заявою помічника-консультанта;
- за власним бажанням, згідно з поданою заявою депутата.
Про припинення повноважень помічника-консультанта депутат інформує міську раду.
У разі припинення повноважень помічник-консультант повертає посвідчення в міську
раду.

Секретар міської ради

Рацин М.О.

Додаток 2
до рішення VІІІ чергової сесії
Іршавської міської ради
VІІ скликання від 05.05.2016 року № 213

ОПИС
посвідчення помічника-консультанта
депутата Іршавської міської ради

___________________
___________________
___________________

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОСВІДЧЕННЯ № _____

Дійсне до «___» __________201__ року

Секретар міської ради

Помічник-консультант на
громадських засадах депутата
міської ради 7-го скликання

____________________

Заступник голови
міської ради

В.В.Мейсарош

Рацин М.О.

Додаток 3
до рішення VІІІ чергової сесії
Іршавської міської ради
VІІ скликання від 05.05.2016 року № 213

Голові міської ради
________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)
депутата міської ради
________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

ЗАЯВА
Прошу вважати __________________________________________________,
(Прізвище, ім’я, по батькові)

який (яка) мешкає за адресою ______________________________________
_________________________________________________________________
телефони : роб. ____________________дом.____________________________
моїм помічником-консультантом та видати йому посвідчення встановленого
зразка.
«____»_________201__р.

______________
(Підпис)

_____________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

Згоден виконувати обов’язки помічника-консультанта депутат міської
ради на громадських засадах, з положенням про права і обов’язки помічникаконсультанта депутат міської ради ознайомлений

«____»_________201__р.

______________

Секретар міської ради

(Підпис)

_____________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)
Рацин М.О.

Додаток
до рішення VІІІ чергової сесії Іршавської міської ради
VІІ скликання від 05.05.2016 року № 214
ПРОГРАМА
з організації та проведення оплачуваних громадських робіт
по Іршавській міській раді
1. Загальні положення Програми.
Програма розроблена до Закону України «Про зайнятість населення» Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
2. Мета Програми.
Залучення максимального широкого кола зайнятого та незайнятого населення м. Іршава та
с. Собатин до участі у виконанні оплачуваних громадських робіт, що дозволить шляхом
матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних та шукаючих роботу
знизити напругу у їх середовищі і вирішити проблеми міста у благоустрої зон відпочинку,
придорожніх смуг те ремонтів об’єктів соціальної сфери.
Оплачувані громадські роботи – це загально доступні види некваліфікованих робіт, а також
кваліфіковані роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки
та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.
До громадських робіт не можуть бути віднесені роботи, що пов’язані з ризиком для життя.
Оплачувані громадські роботи повинні мати суспільно корисну спрямованість, відповідати
проблемам міста та сприяти його соціальному, економічному та культурному розвитку.
3.Організація оплачуваних громадських робіт.
Іршавська міська рада організовує громадські роботи за участю державної служби
зайнятості, приймає рішення щодо організації та проведення громадських робіт, які є видом
суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які
організовуються для додаткового стимулювання мотивацій до праці, матеріальної підтримки
безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах та роботи,
які носять тимчасовий характер. Види громадських робіт визначаються виконавчим
комітетом міської ради за такими критеріями:
мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні
робочі місця та вакансії;
можуть використовуватися на умовах неповного робочого дня;
мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону;
надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не
потребують додаткової спеціальної, освіти та кваліфікаційної підготовки.
Пріоритетними видами громадських робіт, які є видом суспільно-корисних оплачу
вальних робіт є благоустрій територій м. Іршави та с. Собатин, утримання у належному стані
кладовищ, території стадіону, міського парку, скверів, прибудинкових територій, а саме:
1.
Очистка прибережних смуг річок Іршавка та Синявка;
2.
Очистка меліоративних каналів;
3.
Очистка придорожніх смуг;
4.
Прокопка та очистка кюветів;
5.
Благоустрій території кладовищ на території міської ради;
6.
Обрізання та побілка дерев;
7.
Прибирання стихійних сміттєзвалища;
8.
Роботи по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (повені, буревії, підтоплення
тощо);
9.
Впорядкування пам’ятників, пам’ятних та меморіальних знаків на території
міської ради.

Для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки
безробітних та інших категорії осіб роботодавцями організовуються строком до 6-ти місяців
роботи, що носять тимчасовий характер. Для організації таких видів робіт тимчасового
характеру не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії. З безробітними, які
залучаються до виконання робіт тимчасового характеру, укладаються трудові договори на
строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.
Громадські роботи, які є видом суспільно - корисних робіт та роботи, які носять
тимчасовий характер, організовуються для:
осіб, які не мають роботи;
для безробітних громадян, які зареєстровані в центрі зайнятості;
зайнятих трудовою діяльністю осіб, які виявили бажання працювати у вільний від
основної роботи час;
учнівській та студентській молоді, яка виявила бажання працювати у вільний від
навчання час;
пенсіонерів та інвалідів.
Громадські роботи організовуються роботодавцями незалежно від форми власності на
договірній основі.
Направлення державною службою зайнятості громадян на громадські роботи
здійснюються на підставі укладених договорів.
З особами, зайнятими на громадських роботах, роботодавці відповідно до
законодавства про працю укладають у письмовій формі строкові трудові договори.
Участь у громадських роботах є добровільною. Направлення осіб на громадські
роботи можливе тільки за їх згодою.
Громадські роботи проводяться виключно на спеціально створених для цього
тимчасових робочих місцях.
4.Фінансування програми.
Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету, роботодавців та інших не заборонених законом джерел.
На осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах, поширюються державні
соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю, про зайнятість населення та про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, іншими нормативно-правовими
актами.
У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування
організації таких робіт здійснюється пропорційно різними частинами за рахунок коштів
місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття.
За безробітними у період участі в оплачуваних громадських роботах зберігається
виплата допомоги по безробіттю у розмірах і у строки, встановлені законодавством.
3.Кошторис Програми
Здійснення Програми передбачено шляхом фінансування громадських робіт за рахунок
бюджету міста в сумі – 15921,0 грн. в 2016 році
п/п
1.

5. Заходи щодо виконання програми.
Заходи щодо виконання програми
Виконавці
Створити банк даних осіб, які бажають взяти
участь в оплачуваних громадських роботах, а
саме:
- з осіб, які не мають роботи та
безробітних;
- з осіб зайнятих трудовою діяльністю,
які виявили бажання працювати у
вільний від роботи час;

Міська рада,
районний центр
зайнятості
населення

Термін
виконання
постійно

з учнівської та студентської молоді, яка
виявила бажання працювати у вільний
від навчання час;
- з пенсіонерів;
- Інвалідів.
Організувати укладання договору з районним
центром зайнятості на оплачувані громадські
роботи суспільно-корисного спрямування за
напрямками, що можуть фінансуватися за
рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на
випадок безробіття незалежно від отримання
безробітними допомоги по безробіттю та
коштів місцевих бюджетів
Забезпечити виконання робіт:
- благоустрій та озеленення території
населеного пункту, кладовища, стадіону, зон
відпочинку. Впорядкування доріг, мостів,
лісосмуг, прибережних та придорожніх смуг.
- підсобні роботи при проведенні ремонту або
реконструкції об’єктів соціальної сфери
(дитячих дошкільних закладів,
загальноосвітніх шкіл, спортивних
майданчиків, стадіонів, закладів культури і
охорони здоров’я
- впорядкування місць меморіального
поховання, пам’ятників, пам’ятних та
меморіальних знаків
-

2.

3.

4.

5.

6.

- інші види робіт, які проводитимуться за
участю безробітних

7.

Забезпечити своєчасність виплати заробітної
плати учасникам оплачуваних громадських
робіт

Секретар міської ради

Міська рада,
Іршавське
комунальне
підприємство
«Тепло-Місто»

постійно

Іршавське
комунальне
підприємство
«Тепло-Місто»

постійно

Іршавське
комунальне
підприємство
«Тепло-Місто»

постійно

Іршавське
комунальне
підприємство
«Тепло-Місто»
Іршавське
комунальне
підприємство
«Тепло-Місто»
Іршавське
комунальне
підприємство
«Тепло-Місто»

постійно

Рацин М.О.

постійно

постійно

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІІ чергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. № 214
м. Іршава
Про затвердження бюджетної Програми з організації
та проведення оплачуваних громадських робіт на 2016 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. про
необхідність затвердження бюджетної Програми з організації та проведення оплачуваних
громадських робіт на 2016 рік,
з метою залучення максимального широкого кола
зайнятого та незайнятого населення м. Іршава та с. Собатин до громадських робіт, у
відповідності до п. 22, ч.1, ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в
Україні», сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА :
1.
Затвердити бюджетну Програму з організації та проведення оплачуваних
громадських робіт на 2016 рік (додається).
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії
та головного бухгалтера міської ради Кинів С.В.

МІСЬКИЙ

ГОЛОВА

С.С. БОБИК

Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІІ чергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. № 215
м. Іршава
Про затвердження штатного розпису
Іршавського комунального підприємства «Тепло-Місто» на 2016 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. про необхідність
затвердження штатного розпису Іршавського комунального підприємства «Тепло-Місто» на
2016 рік, запропонований КП «Тепло-Місто» штатний розпис від 04.05.20165 року № 76, у
відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської
ради

ВИРІШИЛА:

1. Штатний розпис Іршавського комунального підприємства «Тепло-Місто» на 2016 рік
затвердити (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІІ чергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. № 216
м. Іршава
Про пропозиції щодо повернення у комунальну власність
територіальної громади міста або залишення будівель
загальноосвітніх закладів територіальної громади міста
у спільній власності територіальних громад сіл,
міста району – Іршавської районної ради
Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. про
пропозиції щодо повернення у комунальну власність територіальної громади міста або
залишення будівель загальноосвітніх закладів територіальної громади міста у спільній
власності територіальних громад сіл, міста району – Іршавської районної ради, викладені
у листі Іршавської районної ради від 23.03.2016 р. № 01-36/200, враховуючи висновки
постійної депутатської комісії міської ради з питань соціального захисту населення,
освіти, культури, спорту та охорони здоров’я (голова комісії – Собко В.В.), у
відповідності до п. 51, ч.1, ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в
Україні», сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА :
1.
Повернення у комунальну власність територіальної громади міста комунального
майна спільній власності територіальних громад сіл, міста району – Іршавської районної
ради - будівель загальноосвітніх закладів – вважати недоцільним.
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії.

МІСЬКИЙ

ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІІ чергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. № 217
м. Іршава
Про пропозиції щодо виділення коштів
згідно клопотань районних установ та організацій
Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. про
пропозиції щодо виділення коштів згідно клопотань районних установ та організацій,
враховуючи висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань соціального
захисту населення, освіти, культури, спорту та охорони здоров’я (голова комісії – Собко
В.В.), у відповідності до п. 51, ч.1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА :
1.
Погодитись з пропозиціями постійної депутатської комісії міської ради з питань
соціального захисту населення, освіти, культури, спорту та охорони здоров’я (голова
комісії – Собко В.В.) щодо виділення коштів згідно клопотань районних установ та
організацій, а саме:
КФК 250380 «Інша субвенція» - 118700,00 грн.
Загальноосвітня школа №1 м. Іршава – 13500,00 грн.
Загальноосвітня школа №2 м. Іршава – 21500,00 грн.
Іршавська дитяча школа мистецтв – 27000 грн.
Іршавська гімназія – 11400,00 грн.
Відділ охорони здоров'я – 21150,00 грн.
Іршавський районний будинок дитячої творчості – 20850,00 грн.
Школа І ст. С.Собатин – 3300,00 грн.
2.
Бухгалтерії міської ради внести відповідні зміни до міського бюджету,
спрямувавши кошти вільного залишку в сумі 118700 грн..
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії
та головного бухгалтера міської ради Кинів С.В..

МІСЬКИЙ

ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
8 сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

від 05. 05. 2016 року
«Про внесення змін до міського
бюджету на 2016 рік»

№221

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. Зменшити обсяг видаткової частини міського бюджету загального фонду
видатків, а саме:
КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» - 733000,00
грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» - 733000,00 грн.
2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету у травні
2016р., а саме:
КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» - 8000,00
грн.
КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 8000,00 грн.
КФК 100203 «Благоустій міст, сіл і селищ» - 725000,00 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» - 725000,00 грн.
3. Головному бухгалтеру міської ради (Кинів С.В.) внести відповідні зміни до
міського бюджету на 2016 рік.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
Кинів С.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
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №231
м. Іршава
Про надання дозволу проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність
територіальної громади міста Іршави
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
в м. Іршава, вул. Гагаріна, 41/2
Заслухавши інформацію секретаря міської ради Рацина М.О., щодо необхідності
оформлення права комунальної власності Іршавської міської ради на земельну ділянку в м.
Іршава, вул. Гагаріна, 41/2, враховуючи заяву гр. Баник М.А., Дикий М.М., керуючись ст.26 п.34
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 39, 79-1 Земельного кодексу
України, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» сесія Іршавської міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
комунальну власність територіальної громади
міста Іршави для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною площею 0,07 га в м. Іршава, вул. Гагаріна,
41/2.
2. Доручити секретарю Іршавської міської ради Рацину М.О., замовити розробку проекту
землеустрою у організацій, що мають право на виконання даних робіт.
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
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №229
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. Іщенко Ірині Олександрівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Гагаріна, б/н.
Розглянувши заяву гр. Іщенко Ірини Олександрівни, 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. Іщенко Ірині
Олександрівні, мешканці
в м. Іршава, вул. Гагаріна, б/н.
2. Зобов’язати гр. Іщенко Ірину Олександрівну, мешканку м. Іршава, вул. М. Рильського, 24 «б»:
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 АЇ Н А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №234
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Кебелеш Катерині Людвігівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Тітова, 33.
Розглянувши заяву гр. Кебелеш Катерини Людвігівни, 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. Тітова, 33» 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
0,0683 га гр. Кебелеш Катерині Людвігівні, мешканці
за адресою: м.
Іршава, вул. Тітова, 33.
2. Передати гр. Кебелеш Катерині Людвігівні, мешканці
у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,0683 га в м.
Іршава, вул. Тітова, 33 (кадастровий 2121910100:06:007:0212).
3. Зобов’язати гр. Кебелеш Катерину Людвігівну 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 АЇН А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №227
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. Манойленко Олександру Олександровичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Гагаріна, б/н.
Розглянувши заяву гр. Олександре Олександровичу, мешканця
«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. Манойленко
Олександру Олександровичу, мешканцю
в м. Іршава, вул.
Гагаріна, б/н.
2. Зобов’язати гр. Манойленко Олександра Олександровича, мешканця
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
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №226
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. Русин Маріанні Василівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Титова, 78.
Розглянувши заяву гр. Русин Маріанни Василівни, 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. Титова, 78», 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 0,07 га гр. Русин
Маріанні Василівні, мешканці
в м. Іршава, вул. Титова, 78.
2. Зобов’язати гр. Русин Маріанну Василівну, 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
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №225
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. Чедрик Івану Михайловичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Залізнична, 12 «а».
Розглянувши заяву гр. Чедрик Івана Михайловича, мешканця
«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. Залізнична, 12 «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 будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, за
рахунок земель запасу Іршавської міської ради, орієнтовною площею 0,07 га гр. Чедрик Івану
Михайловичу, мешканцю
в м. Іршава, вул. Залізнична, 12
«а».
2. Зобов’язати гр. Чедрик Івана Михайловича, мешканця
:
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

УКРАЇНА
ІР ШАВСЬКА МІ СЬК А РАДА
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №249
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди
для будівництва та обслуговування будівель
громадських та релігійних організацій
(побудови духовно-просвітницького комплексного центру)
Іршавській громаді греко-католицької церкви
в м. Іршава, вул. Шкільна, 40
Розглянувши клопотання настоятеля парафії Василя Петечука «Про виділення земельної ділянки
площею 0,45 га в м. Іршава, вул. Шкільна, 40 для побудови духовно-просвітницького комплексного
центру », керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сс. 12, 20, 122,
149, 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, площею 0,45 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та
релігійних організацій (побудови духовно-просвітницького комплексного центру) Іршавській громаді
греко-католицької церкви (код 25441308), за адресою: м. Іршава, вул. Шкільна, 40.
2. Зобов’язати Іршавську громаду греко-католицької церкви:
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах
оренди;
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
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №228
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення індивідуального садівництва
гр. Феннич Віталії Степанівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Заводська, б/н.
Розглянувши заяву гр. Феннич Віталії Степанівни, 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. Заводська, 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 ведення індивідуального садівництва, за рахунок земель запасу Іршавської міської ради,
орієнтовною площею 0,06 га гр. Феннич Віталії Степанівні, мешканці
в м. Іршава, вул. Заводська, б/н.
2. Зобов’язати гр. Феннич Віталію Степанівну, 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

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІ СЬКА РАДА
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №248
м. Іршава
Про розгляд клопотання ПАТ «Електро»
стосовно вилучення в комунальну власність
частини орендованої земельної ділянки
в м. Іршава, вул. Шкільна, 40
Розглянувши клопотання директора ПАТ «Електро» «Про надання згоди на передачу
частини земельної ділянки, площею 0,45 га у комунальну власність міста з користування ПАТ
«Електро» в м. Іршава, вул. Шкільна, 40 загальною площею 0,9403 га», керуючись ст.26 п.34
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 3 розділу ІІ Прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», статей 79-1, 122 Земельного
кодексу України, статей 13, 56 Закону України «Про землеустрій» та частини 3 статті 5 Закону
України «Про Державний земельний кадастр», сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл ПАТ «Електро» (код 34461608), юридична адреса: м. Іршава, вул. Шкільна, 40
на розробку технічної документації із землеустрою щодо розподілу земельної ділянки в м.
Іршава, вул. Шкільна, 40 (кадастровий №2121910100:06:002:0068), площею 0,9403 га, яка
знаходиться в користуванні на умовах оренди в ПАТ «Електро» на дві окремі ділянки
площами 0,4903 га та 0,45 га.
2. Технічну документацію із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки розробити із
врахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати на
погодження до 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

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІ СЬКА РАДА
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 року №250
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування
для будівництва та обслуговування культових споруд
Релігійній громаді УПЦ Свято - Іллінської церкви
в м. Іршава, вул. Гагаріна, 6
Розглянувши клопотання настоятеля релігійної громади УПЦ Свято-Іллінської церкви
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування в м. Іршава, вул. Гагаріна, 6 для будівництва та обслуговування культових споруд»,
керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 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 - Іллінської церкви (код 22103019) в м. Іршава, вул. Гагаріна, 6, площею 0,9362
га.
2. Передати земельну ділянку у постійне користування для будівництва та обслуговування
культових споруд Релігійній громаді УПЦ Свято - Іллінської церкви за адресою: м.
Іршава, вул. Гагаріна, 6 площею 0,9362 га.
3. Зобов’язати Православну релігійну громаду Української Православної Церкви 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. БО БИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІ СЬКА РАДА
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №245
м. Іршава
Про затвердження проекту
із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в користування
на умовах оренди для городництва
гр. Тесличко Ірині Михайлівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Набережна, 11
Розглянувши заяву гр. Тесличко Ірини Михайлівни, мешканки
«Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди
для городництва», яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Набережна, 11, керуючись ст. 26 п.34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сс. 12 , 36, 93, 124 Земельного кодексу України,
сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди
для городництва 0,01 га гр. Тесличко Ірині Михайлівні, мешканці
за
адресою: м. Іршава, вул. Набережна, 11 (кадастровий №2121910100:06:004:0122).
2. Передати гр. Тесличко Ірині Михайлівні, мешканці
в користування на
умовах оренди для городництва земельну ділянку площею 0,01 га в м. Іршава, вул. Набережна, 11
строком на 5 (п’ять) років. Встановити орендну плату в розмірі 3% (трьох відсотків) від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки на рік. Орендну плату вносити щорічно рівними частками на
рахунок Іршавської міської ради.
3. Зобов’язати гр. Тесличко Ірину Михайлівну, мешканку
після прийняття
даного рішення укласти договір оренди землі 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
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №239
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва індивідуальних гаражів
гр. Хохлов Михайлу Максимовичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Набережна, 11/1.
Розглянувши заяву гр. Хохлов Михайла Максимовича, мешканця
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва індивідуальних гаражів, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул.
Набережна, 11/1» 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 індивідуальних гаражів, площею 0,01 га гр. Хохлов Михайлу Максимовичу,
мешканцю
за адресою: м. Іршава, вул. Набережна, 11/1.
2. Передати гр. Хохлов Михайлу Максимовичу, мешканцю
у
власність земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,01 га в м.
Іршава, вул. Набережна, 11/1 (кадастровий 2121910100:06:004:0117).
3. Зобов’язати гр. Хохлов Михайла Максимовича 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
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №242
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва індивідуальних гаражів
гр. Юріна Михайлу Михайловичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Гагаріна, 33.
Розглянувши заяву гр. Юріна Михайла Михайловича, мешканця
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва індивідуальних гаражів, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул.
Гагаріна, 33» 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 індивідуальних гаражів, площею 0,01 га гр. Юріна Михайлу Михайловичу,
мешканцю
за адресою: м. Іршава, вул. Гагаріна, 33.
2. Передати гр. Юріна Михайлу Михайловичу, мешканцю
у
власність земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів, площею 0,01 га в м.
Іршава, вул. Гагаріна, 33 (кадастровий 2121910100:06:008:0140).
3. Зобов’язати гр. Юріна Михайла 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

У К Р АЇ Н А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №237
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Ваш Василю Івановичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Першотравнева, 100.
Розглянувши заяву гр. Ваш Василя 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. Першотравнева, 100» 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. Ваш Василю Івановичу, мешканцю
за адресою: м.
Іршава, вул. Першотравнева, 100.
2. Передати гр. Ваш Василю Івановичу, мешканцю
у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,10 га
в м. Іршава, вул. Першотравнева, 100 (кадастровий 2121910100:06:006:0178).
3. Зобов’язати гр. Ваш Василя 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
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №233
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Віраг Івану Івановичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Гагаріна, б/н.
Розглянувши заяву гр. Віраг 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. 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 0,06
га гр. Віраг Івану Івановичу, мешканцю
за адресою: м. Іршава,
вул. Гагаріна, б/н.
2. Передати гр. Віраг Івану Івановичу, мешканцю
у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,06 га в м.
Іршава, вул. Гагаріна, б/н (кадастровий 2121910100:06:006:0177).
3. Зобов’язати гр. Віраг 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
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №235
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Воробканич Василю Васильовичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Фединця, 31/1.
Розглянувши заяву гр. Воробканич Василя Васильовича, 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. Фединця, 31/1» 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
0,0967 га гр. Воробканич Василю Васильовичу, мешканцю
за
адресою: м. Іршава, вул. Фединця, 31/1.
2. Передати гр. Воробканич Василю Васильовичу, мешканцю
у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,0967
га в м. Іршава, вул. Фединця, 31/1 (кадастровий 2121910100:06:003:0161).
3. Зобов’язати гр. Воробканич Василя Васильовича 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
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №236
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Марканич Оксані Василівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Шевченка, 43/2.
Розглянувши заяву гр. Марканич 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. Шевченка, 43/2» 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. Марканич Оксані Василівні, мешканці
за адресою: м.
Іршава, вул. Шевченка, 43/2.
2. Передати гр. Марканич Оксані Василівні, мешканці
у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,10 га
в м. Іршава, вул. Шевченка, 43/2 (кадастровий 2121910100:06:004:0112).
3. Зобов’язати гр. Марканич 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

У К Р АЇ Н А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №238
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Огарь Ярославу Івановичу, Станканинець Петру Петровичу,
мешканцям
в м. Іршава, вул. Першотравнева, 90.
Розглянувши заяву гр. Огарь Ярослава Івановича, Станканинець Петра Петровича,
мешканців
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул.
Першотравнева, 90» 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 спільну часткову
власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд площею 0,10 га гр. Огарь Ярославу Івановичу, Станканинець Петру Петровичу,
мешканцям
за адресою: м. Іршава, вул. Першотравнева, 90.
2. Передати гр. Огарь Ярославу Івановичу, Станканинець Петру Петровичу, мешканцям
у спільну часткову власність земельну ділянку для
будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,10 га в м. Іршава, вул.
Першотравнева, 90 (кадастровий 2121910100:06:006:0179).
3. Зобов’язати гр. Огарь Ярослава Івановича, Станканинець Петра Петровича 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
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №232
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
гр. Химич Михайлу Юрійовичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Фединця, 17.
Розглянувши заяву гр. Химич Михайла 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. Фединця, 17» 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
0,0788 га гр. Химич Михайлу Юрійовичу, мешканцю
за адресою:
м. Іршава, вул. Фединця, 17.
2. Передати гр. Химич Михайлу Юрійовичу, мешканцю
у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку площею 0,0788 га в м.
Іршава, вул. Фединця, 17 (кадастровий 2121910100:06:003:0162).
3. Зобов’язати гр. Химич Михайла 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
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №246
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для розміщення гаражів
(без права капітального будівництва)
гр. Булеза Петру Івановичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Шевченка, б/н.
Розглянувши заяву гр. Булеза Петра Івановича, мешканця
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на
умовах оренди для розміщення гаражів (без права капітального будівництва), 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, сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах
оренди для розміщення гаражів (без права капітального будівництва), площею 0,0017 га гр.
Булеза Петру Івановичу, мешканцю
за адресою: м. Іршава,
вул. Шевченка, б/н.
2. Передати гр. Булеза Петру Івановичу, мешканцю
в оренду
земельну ділянку для розміщення індивідуального гаражу (без права капітального
будівництва), площею 0,0017 га в м. Іршава, вул. Шевченка, б/н (кадастровий
2121910100:06:004:0116) строком на 5 (п’ять) років. Встановити оренду плату в розмірі 12%
від нормативної грошової оцінки на рік.
3. Зобов’язати гр. Булеза Петра Івановича 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

У К Р АЇ Н А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №247
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для розміщення гаражів
(без права капітального будівництва)
гр. Микита Антону Вікторовичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Шевченка, б/н.
Розглянувши заяву гр. Микита Антона Вікторовича, мешканця
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
користування на умовах оренди для розміщення гаражів (без права капітального будівництва), 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, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах
оренди для розміщення гаражів (без права капітального будівництва), площею 0,0017 га гр.
Микита Антону Вікторовичу, мешканцю
за адресою: м.
Іршава, вул. Шевченка, б/н.
2. Передати гр. Микита Антону Вікторовичу, мешканцю
в
оренду земельну ділянку для розміщення індивідуального гаражу (без права капітального
будівництва), площею 0,0017 га в м. Іршава, вул. Шевченка, б/н (кадастровий
2121910100:06:004:0119) строком на 5 (п’ять) років. Встановити оренду плату в розмірі 12%
від нормативної грошової оцінки на рік.
3. Зобов’язати гр. Микита Антона Вікторовича 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
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №244
м. Іршава
Про затвердження проекту
із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в користування
на умовах оренди для городництва
гр. Хохлов Михайлу Максимовичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Набережна, 11/1
Розглянувши заяву гр. Хохлов Михайла Максимовича, мешканця
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на
умовах оренди для городництва», яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Набережна, 11/1,
керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сс. 12 , 36, 93, 124
Земельного кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди
для городництва 0,01 га гр. Хохлов Михайлу Максимовичу, мешканцю
за адресою: м. Іршава, вул.. Набережна, 11/1 (кадастровий №2121910100:06:004:0118).
2. Передати гр. Хохлов Михайлу Максимовичу, мешканцю
в
користування на умовах оренди для городництва земельну ділянку площею 0,01 га в м. Іршава, вул.
Набережна, 11/1 строком на 5 (п’ять) років. Встановити орендну плату в розмірі 3% (трьох відсотків)
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік. Орендну плату вносити щорічно рівними
частками на рахунок Іршавської міської ради.
3. Зобов’язати гр. Хохлов Михайла Максимовича, мешканця
після
прийняття даного рішення укласти договір оренди землі 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
8 сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ
від 05. 05. 2016 року
м. Іршава
“Про затвердження розпоряджень
міського голови, прийнятих у міжсесійний період”

№ 218

Заслухавши та обговоривши інформації головного бухгалтера Кинів С.В. та голови
постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету,
фінансів, приватизації та контролю за роботою комітету з конкурсних торгів (голова
комісії Куртинець О.С.) “Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих у
міжсесійний період” та у відповідності до п.23, ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити розпорядження міського голови №23 від 22.04.2016р.:
1. Внести зміни до помісячного розпису видатків міського бюджету загального фонду, а
саме зменшити в грудні:
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 квітні 2016р.,а саме
КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» - 10000,00грн.
КЕКВ 2273 (Оплата елекроенергії) – 10000,00 грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Кинів С.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
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ІРШАВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 22. 04. 2016р.
№ 23
м. Іршава
Про зміни до міського бюджету на 2016р.
Відповідно до 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» внести відповідні
зміни до міського бюджету на 2016рік, а саме:
1. Внести зміни до помісячного розпису видатків міського бюджету загального фонду, а саме зменшити в грудні:
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
квітні 2016р.,а саме
КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» - 10000,00грн.
КЕКВ 2273 (Оплата елекроенергії) – 10000,00 грн.
3. Головному бухгалтеру провести відповідні зміни до бюджету на 2016р.
4. Дане розпорядження подати на затвердження чергової сесії.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Кинів С.В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
БОБИК С.С.

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
8 сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

від 05.05.2016р.
м. Іршава

№252

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» внести відповідні зміни до міського бюджету на 2016рік, а
саме:

1. Внести зміни в загальний обсяг фінансування об’єктів видатки на які у 2016
році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, КФК 150101 –
«Капітальні вкладення», а саме зменшити фінансування по об’єкту –
«Будівництво паркової зони в районі Свято-Ільїнської церкви» - 300000,00 грн.
КЕКВ 3122.
2. Відповідно збільшити обсяг фінансування по об’єкту КФК 150101 «Капітальні вкладення» - Капітальне будівництво системи каналізації,
водопроводу по вул.М.Рильського, будівництво системи каналізації від вул.
Ярова до центрального колектора в м.Іршава, будівництво системи
каналізації вул. Ярова, Верхня, Молодіжна, Карпатська, Дружби, Миру,
Фруктова, Севастянова, Космонавтів, Коцюбинського, Річна, Залізнична,
Набережної, Титова, Українська - 300000,00 грн. КЕКВ 3122.
3. Головному бухгалтеру провести відповідні зміни до бюджету на 2016р.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
Кинів С.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
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №230
м. Іршава
Про внесення змін до рішення
Іршавської міської ради VI сесія VІІ скликання
від 04.03.2016 р. №168

Розглянувши заяву гр. Машіко Євгенія Васильовича, мешканця м. Іршава, вул. Павлова, 6 «Про
внесення змін в рішення Іршавської міської ради VI сесія VІІ скликання від 04.03.2016 р. №168».
Керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, сесія Іршавської міської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення Іршавської міської ради VI сесія VІІ скликання від 04.03.2016 р. №168
наступні зміни: слова по тексу у всіх відмінках «…Машіко Олександр Євгенович» замінити
словами «… Машіко Євгеній Васильович».
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

У К Р АЇ Н А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
VIII-ма сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 05.05.2016 р. №243
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення індивідуального садівництва,
гр. Онисько Богдану Івановичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Першотравнева, б/н.
Розглянувши заяву гр. Онисько Богдана Івановича, мешканця
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул.
Першотравнева, 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 ведення
індивідуального садівництва, площею 0,0640 га гр. Онисько Богдану Івановичу, мешканцю
за адресою: м. Іршава, вул. Першотравнева, б/н.
2. Передати гр. Онисько Богдану Івановичу, мешканцю
у
власність земельну ділянку для ведення індивідуального садівництва, площею 0,0640 га в м.
Іршава, вул. Першотравнева, б/н (кадастровий 2121910100:06:006:0175).
3. Зобов’язати гр. Онисько Богдана 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

від 05.05.2016 року
м. Іршава
“Про внесення змін до
міського бюджету на 2016р.»

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
8 сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

№222

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 спеціального фонду
(за рахунок коштів що передаються із загального фонду до спеціального), а саме:
КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг» - 582300,00грн.
зменшити з грудні:
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об’єктів) – 379500,00грн.
зменшити у листопаді:
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об’єктів) – 202800,00грн.
КФК 150101 «Капітальні вкладення» - 673600,00 грн., а саме
400100,00 грн. (за рахунок коштів що передаються із загального фонду до спеціального)
99900,00 грн. (за рахунок помісячного пересуву доходів)
73600,00 грн. (за рахунок помісячного пересуву доходів)
зменшити у вересні:
КЕКВ 3122 (Капітальне будівництво(придбання) інших об’єктів) – 500000,00 грн.
КЕКВ 3131 (Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень) – 100000,00 грн.
зменшити у жовтні:
КЕКВ 3131 (Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень) – 73600,00 грн.
2. Відповідно збільшити обсяг видатків спеціального фонду за слідуючими кодами
функціональної та економічної класифікації у травні 2016р.,а саме
КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг» - 582300,00грн.
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об’єктів) – 582300,00грн.
КФК 150101 «Капітальні вкладення» - 673600,00 грн.
КЕКВ 3122 (Капітальне будівництво(придбання) інших об’єктів) – 500000,00 грн.
КЕКВ 3131 (Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень) – 173600,00 грн.
3. Головному бухгалтеру міської ради (Кинів С.В.) внести відповідні зміни до міського
бюджету на 2016 рік.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Кинів
С.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
VІІІ-ма сесія VІІ-го скликання
від 05.05.2016 р. №251
м. Іршава
Про розірвання договору оренди
земельної ділянки для городництва
гр. Худанич Ярослава Юрійовича
в м. Іршава, вул. Першотравнева, б/н

РІШЕННЯ

Розглянувши заяву гр. Продан І.І. «Про розірвання договору оренди земельної ділянки для
городництва, площею 0,0269 га у зв’язку з використанням земельної ділянки не за цільовим
призначенням, яка знаходиться за адресою: м. Іршава, вул. Першотравнева, б/н», керуючись ст. 26 п.34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сс. 12, 36, 93, 124 кодексу України, ст. 36
Закону України «Про оренду землі», враховуючи рішення постійної депутатської комісії з питань
земельних відносин і використання природних ресурсів, будівництва та архітектури від 30.03.2016
р., сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 20.08.2015 р. №42608627, що знаходилась в
користуванні гр. Худанич Ярослава Юрійовича, площею 0,0269 га (кадастровий №
2121910100:06:007:0192) в м. Іршава, вул. Першотравнева, б/н.
2. Передати земельну ділянку в м. Іршава, вул. Першотравнева, б/н, площею 0,0269 га (кадастровий №
2121910100:06:007:0192) в комунальну власність міста.
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. БО БИК

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
8 сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

від 05. 05. 2016 року.
№223
Іршава
“Про спрямування вільного залишку»
(загальний фонд)
Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Кинів С.В.
та відповідно до п.23, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та ст.13, 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. Спрямувати залишок по загальному фонду бюджету Іршавської міської
ради, що утворився на 01.01.2016 рік по коду 208100 на суму – 99990,00 грн.
2. Зменшити обсяг видаткової частини міського бюджету загального фонду
видатків, а саме:
КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл іселищ» - 18710,00 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» - 18710,00 грн.
3. Відповідно збільшити обсяг видатків бюджету міської ради на суму
118700,00 грн. в т.ч по загальному фонду:
КФК 250380 «Інша субвенція» - 118700,00 грн.
КЕКВ 2620 (Поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів) – 97550,00 грн. для Іршавського районного бюджету, а саме

Загальноосвітня школа №1 м.Іршава – 13500,00 грн. (встановлення бруківки на доріжку);
Загальноосвітня школа №2 м.Іршава – 21500,00 грн. (парти учнівські зі стільцями – 14000,00
грн., дошка шкільна 3-х створчата – 7500,00грн.);
Іршавська дитяча школа мистецтв – 27000 грн. (придбання дверей);
Іршавська гімназія – 11400,00 грн. (дошка шкільна 3-х створчата-5000,00грн., парти учнівські
зі стільцями – 8500,00грн.);
Іршавський районний будинок дитячої творчості – 20850,00 грн. (придбання вікон для
актового залу);
Школа І ст. С.Собатин – 3300,00 грн. (придбання лінолеуму).

4. Передати із загального фонду міського бюджету до Іршавського районного
бюджету спеціального (бюджету розвитку) кошти в сумі 21150 грн. 00 коп.
КФК 250380 «Інша субвенція»
КЕКВ 3220 (Капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів) – 21150,00 грн., а саме
Відділ охорони здоров'я – 21150,00 грн. (3-х канальний електрокардіограф)

5. Головному бухгалтеру провести відповідні зміни до бюджету на 2016р.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
Кинів С.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
8 сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

від 05. 05. 2016 року.
№220
Іршава
“Про спрямування вільного залишку»
(загальний фонд)
Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Кинів С.В.
та відповідно до п.23, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та ст.13, 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. Спрямувати залишок по загальному фонду бюджету Іршавської міської
ради, що утворився на 01.01.2016 рік по коду 208100 на суму – 216921,00 грн.
2. Відповідно збільшити обсяг видатків бюджету міської ради на суму
216921,00 грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» - 50000,00 грн.
КЕКВ 2111 (Заробітна плата) – 40000,00 грн.
КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) – 10000,00 грн.
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - 51000,00 грн.
КЕКВ 2111 (Заробітна плата) – 25000,00 грн.
КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) – 6000,00 грн.
КЕКВ 2800 (Інші видатки) – 20000,00 грн.
КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл і селищ» - 115921,00 грн.
КЕКВ 2240 (Оплата послуг(крім комунальних) – 100000,00 грн.
КЕКВ 2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам,
організаціям) – 15921,00 грн.
3. Головному бухгалтеру провести відповідні зміни до бюджету на 2016р.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
Кинів С.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
8 сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

від 05. 05. 2016 року.
Іршава
“Про спрямування вільного залишку»
(загальний фонд)

№ 219

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Кинів С.В.
та відповідно до п.23, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та ст.13 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. Спрямувати залишок по загальному фонду бюджету Іршавської міської
ради, що утворився на 01.01.2016 рік по коду 208100 на суму – 420000,00 грн.
2. Передати із загального фонду до спеціального кошти в сумі 420000 грн. 00
коп.
КФК 150101 «Капітальні вкладення»
КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування) – 20000,00 грн.
КФК 170703 (Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг)
КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об’єктів) – 400000,00 грн., а саме на
об’єкт «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 - визволителям (вул.Білецька)
до Петро-Павлівської церкви.»
3. Головному бухгалтеру міської ради (Кинів С.В.) внести відповідні зміни до
міського бюджету на 2016 рік.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
Кинів С.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.

.

Додаток
до рішення VІІІ чергової сесії Іршавської міської ради
VІІ скликання від 05.05.2016 року № 206
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
Керуючий справами
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 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.

