Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІХ позачергова сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. № 254
м. Іршава
Про депутатський запит фракції «Нова Іршава»
Розглянувши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. щодо
депутатського запиту фракції «Нова Іршава» від 26.05.2016 р. про функціонування
офіційного веб-сайту Іршавської міської ради, 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 24.05.2016 р. про функціонування
офіційного веб-сайту Іршавської міської ради підтримати.
2. Доручити секретарю міської ради Рацину М.О. та начальнику відділу по зв’язках із
громадськістю та ЗМІ Демчик Л.А. до 24.06.2016 р. вжити заходів по суті даного запиту і
направити інформацію про них фракції «Нова Іршава».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії
міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІХ позачергова сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. № 255
м. Іршава
Про встановлення плати для батьків за перебування дітей в дошкільних
навчальних закладах м. Іршава та с. Собатин у відповідності до вимог Наказу
Міністерства освіти і науки Україні від 08.04.2016 р. № 402 «Про внесення змін до
Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»
Заслухавши інформацію міського голови Бобика С.С. щодо необхідності
встановлення розміру батьківської плати за відвідування дітьми ДНЗ м. Іршави та с.
Собатин у 2016 році, у відповідності до вимог Наказу Міністерства освіти і науки
Україні від 08.04.2016 р. № 402 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для
батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних
навчальних закладах», з метою наповнення міського бюджету, керуючись п. 24, ч. 1, ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Іршавської міської
ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити з 17.06.2016 року батьківську плату за відвідування дітьми ДНЗ м.
Іршави та с. Собатин в 2016 році:
- в грошовому значенні для ДНЗ м. Іршави -10,0 грн. – батьки; 9,0 грн. – бюджет;
- в грошовому значенні для ДНЗ с. Собатин -5,40 грн. – батьки, 6,0 грн. - бюджет.
2. Звільнити від батьківської плати за відвідування дітьми ДНЗ м. Іршави та с.
Собатин в 2016 році сім’ї дітей учасників бойових дій в АТО при наявності
відповідних документів, наданих міській раді керівниками ДНЗ.
3. Встановлювати інші пільги за відвідування дітьми ДНЗ м. Іршави та с. Собатин у
відповідності до вимог чинного законодавства за поданням дошкільних навчальних
закладів.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконком міської ради,
постійні депутатські комісії міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІХ позачергова сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. № 256
м. Іршава
Про встановлення ставок місцевих податків і зборів
Заслухавши інформацію міського голови Бобика С.С. щодо необхідності
встановлення розміру ставок місцевих податків і зборів, з метою наповнення міського
бюджету, керуючись п. 24, ч. 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» сесія Іршавської міської ради

В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити в 2017 році розмір ставок місцевих податків і зборів (єдиний податок
з підприємців, акцизний податок, транспортний збір, податок на нерухоме майно,
земельний податок, туристичний збір) на рівні ставок, застосованих в 2016 році.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконком міської ради,
постійні депутатські комісії міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІХ позачергова сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. № 262
м. Іршава
Про встановлення розміру премії
Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. «Про
встановлення розміру премії Білей М.В., спеціалісту І –ї категорії бухгалтерії міської
ради», на підставі п. 23, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1.
Преміювати щомісячно Білей М.В., спеціаліста І –ї категорії бухгалтерії міської
ради на період виконання обов’язків головного бухгалтера міської ради з 20.06.2016 року
премією у розмірі 160% посадового окладу.
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.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

ІХ

Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
позачергова сесія
VІІ - го
скликання

РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. № 263
м. Іршава
Про звернення депутатів Іршавської міської ради
до депутатів Закарпатської обласної ради
та депутатів Верховної Ради України щодо необхідності
добудови басейну, що знаходиться на території м. Іршава

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», зважаючи на чисельні звернення громадян, жителів міста про
необхідність завершення будівництва критого басейну на території м. Іршава,
сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А:
1. Звернутись до депутатів Закарпатської обласної ради та депутатів Верховної
Ради України із Зверненням щодо необхідності добудови басейну, що
знаходиться на території м. Іршава (текст Звернення додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські
комісії міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

Народним депутатам України
Балозі В.І.,
Балозі П.І.
Голові Закарпатської обласної ради
Рівісу М.М.
Депутатам Закарпатської обласної ради
Балога О.А.,
Савко І.І.,
Добромільському П.П.,
Станко М.І.

ЗВЕРНЕННЯ
Про добудову басейну на території міста Іршава

Шановні депутати!
У міську раду надходять чисельні звернення громадян, жителів міста Іршава і
району про необхідність добудови басейну, що знаходиться на території м.
Іршава. Слабка увага до вирішення цього питання попередніх районних
керівників позбавила дітей загальноосвітніх шкіл та дітей з малозабезпечених
сімей, особливо людей з обмеженими можливостями, займатись водними видами
спорту та оздоровлюватись.
Міський та районний бюджети не в змозі самостійно здійснити всі видатки
на завершення будівництва, а людський фактор і час, на жаль, не залишають часу
на зволікання з цією проблемою.
Тому, шановні народні і обласні депутати, обрані від іршавських громад,
просимо Вас пролобіювати дане питання у відповідних радах, комітетах, фондах.
Недобудований басейн знаходиться на балансі управління освіти
Іршавської РДА. Проектно-кошторисна документація є в наявності, вартість
будівництва в цінах станом на 01.01.2016 р. становила 7,5 млн. грн.
Про результати просимо повідомити міську раду.
З повагою, за дорученням
депутатів Іршавської міської ради

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

Прийнято одноголосно на ІХ позачерговій сесії
VІІ скликання Іршавської міської ради 16.06.2016 р.

ІХ

Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
позачергова сесія
VІІ - го
скликання

РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. № 277
м. Іршава
Про надання міському голові Бобику С.С. доручення
щодо опрацювання доцільності об’єднання
територіальних громад міста та сіл району
Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. щодо
необхідності опрацювання питання доцільності об’єднання територіальних громад міста та
сіл району, зважаючи на досвід суміжних районів області з об’єднання територіальних громад
міст - районних центрів та суміжних населених пунктів – сіл та селищ, відповідно до статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А:
1. Доручити міському голові Бобику С.С. опрацювати доцільність об’єднання територіальних
громад міста Іршава та прилеглих суміжних сіл району, враховуючи бажання жителів сіл.
2. Пропозиції щодо об’єднання територіальних громад міста Іршава та прилеглих суміжних
сіл району після опрацювання винести на розгляд сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії міської
ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

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

від 16. 06. 2016 року.
Іршава
Про внесення змін до міського бюджету
на 2016р. (спеціальний фонд)

№260

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 – 250000,00грн.
2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду
КФК 100203 «Благоустрій міст і селищ» 250000,00 грн.
КЕКВ 2240(Оплата послуг(крім комунальних) в сумі 250000,00грн.
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
IX-та позачергова сесія VIІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. №265
м. Іршава
Про розгляд заяви гр. Бумбі Василя Васильовича,
мешканця
щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку
господарських будівель та споруд
у с. Собатин, б/н
Розглянувши та обговоривши заяву гр. Бумбі Василя Васильовича, мешканки
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд в с. Собатин, б/н»
керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Іршавської міської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Розгляд заяви гр. Бумбі Василя Васильовича, мешканця
«Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд в с. Собатин, б/н» 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

У К Р АЇН А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
IX-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. №264
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. Андрішко Марії Федорівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Л. Українки, 56 «а».
Розглянувши заяву гр. Андрішко Марії Федорівни, 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. Л. Українки, 56 «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 0,10 га гр. Андрішко
Марії Федорівні, мешканці
в м. Іршава, вул. Л. Українки,
56 «а».
2. Зобов’язати гр. Андрішко Марію Федорівну, 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
IX-та позачергова сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. №268
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. Левко Діані Василівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Ст. Вайди, 10.
Розглянувши заяву гр. Левко Діани 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. Ст. Вайди, 10», 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. Левко Діані
Василівні, мешканці
в м. Іршава, вул. Ст. Вайди, 10.
2. Зобов’язати гр. Левко Діану 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
IX-та позачергова сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. №267
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. Химинець Ганні Степанівні,
мешканці
в м. Іршава, вул. Конституції, 29.
Розглянувши заяву гр. Химинець Ганни Степанівни, 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. Конституції, 29»,
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 0,10 га гр. Химинець
Ганні Степанівні, мешканці
в м. Іршава, вул. Конституції, 29.
2. Зобов’язати гр. Химинець Ганну Степанівну, 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
IX-та сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 17.06.2016 р. №266
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. Худан Антону Івановичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Першотравнева, 187.
Розглянувши заяву гр. Худан Антона Івановича, 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. Першотравнева, 187», 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 0,09 га гр. Худан Антону
Івановичу, мешканцю
в м. Іршава, вул. Першотравнева,
187.
2. Зобов’язати гр. Худан Антона Івановича, 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
ІX-та позачергова сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 17.06.2016 р. №269
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для городництва
гр. Богович Наталії Федорівні,
мешканці
в м. Іршава, м. Іршава, вул. Першотравнева, б/н.
Розглянувши заяву гр. Богович Наталії Федорівни, мешканки
«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. Першотравнева, б/н», керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 121, 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, площею 0,0250 га гр. Богович Наталії
Федорівні, мешканці
в м. Іршава, м. Іршава, вул.
Першотравнева, б/н.
2. Зобов’язати гр. Богович Наталію Федорівну, мешканку
:
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

УКРАЇНА
ІР ШАВСЬКА МІ СЬК А РАДА
IX-та позачергова сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. №270
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
на умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,
гр. Жабко Сергію Івановичу,
мешканцю
в м. Іршава, вул. Локоти, 17/5
Розглянувши заяву гр. Жабко Сергія Івановича, «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі в м. Іршава, вул. Локоти, 17/5», керуючись ст.26 п.34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», сс. 12, 93, 124, 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 0,0009 га, строком на 3 роки для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі, гр. Жабко Сергію Івановичу в м. Іршава, вул. Локоти, 17/5.
2. Зобов’язати Жабко Сергія Івановича, мешканця
:
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
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
IX-та позачергова сесія VIІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. №271
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,
Іршавському споживчому товариству,
юридична адреса: м. Іршава, вул. Шевченка, 21
в м. Іршава, вул. Локоти, 17/2
Розглянувши заяву голови правління Іршавського споживчого товариства Г. Ю. Горзов «Про
надання дозволу на викуп земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м.
Іршава, вул. Локоти, 17/2», керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сс. 12, 93, 124, 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, орієнтовною площею 0,0220 га строком на 5 років для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі, Іршавському споживчому товариству м. Іршава (код 01750861) в м. Іршава, вул.
Локоти, 17/2.
2. Зобов’язати Іршавське споживче товариство:
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
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
IX-та позачергова сесія VIІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. №272
м. Іршава
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у користування
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,
Іршавському споживчому товариству,
юридична адреса: м. Іршава, вул. Шевченка, 21
в м. Іршава, вул. Першотравнева, 28 «б»
Розглянувши заяву голови правління Іршавського споживчого товариства Г. Ю. Горзов «Про
надання дозволу на викуп земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м.
Іршава, вул. Першотравнева, 28 «б»», керуючись ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», сс. 12, 93, 124, 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, орієнтовною площею 0,0310 га, строком на 5 років для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі, Іршавському споживчому товариству м. Іршава (код 01750861) в м. Іршава, вул.
Першотравнева, 28 «б».
2. Зобов’язати Іршавське споживче товариство:
2.1. виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
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 МІСЬКА РАДА
9 позачергова сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

від 16. 06. 2016 року
«Про внесення змін до міського
бюджету на 2016 рік»

№258

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 070101 «Дошкільні заклади освіти» - 338000,00 грн.
КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 90000,00 грн.
КЕКВ 2240 (Оплата послуг(крім комунальних) - 150000,00 грн.
КЕКВ 2275 (Олата інших енергоносіїв) -98000,00 грн.
2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету у червні
2016р., а саме:
КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» - 72000,00
грн.
КЕКВ 2240 (Оплата послуг(крім комунальних) - 72000,00 грн.
КФК 100203 «Благоустій міст, сіл і селищ» - 266000,00 грн.
КЕКВ 2240 (Оплата послуг(крім комунальних) - 266000,00 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
IX-та позачергова сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. №276
м. Іршава
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в
користування на умовах оренди для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі
гр. Покрівчак Іванні Василівні,
мешканці
гр. Покрівчак Оксані Іванівні
мешканці
в м. Іршава, вул. Шевченка, 29
Розглянувши заяву гр. Покрівчак Іванни Василівни та гр. Покрівчак Оксани Іванівни «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільне користування на
умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Іршава, вул. Шевченка,
29», 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільне
користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,
площею 0,0256 га гр. Покрівчак Іванні Василівні та гр. Покрівчак Оксані Іванівні в м.
Іршава, вул. Шевченка, 29.
2. Передати гр. Покрівчак Іванні Василівні та гр. Покрівчак Оксані Іванівні у спільне
користування на умовах оренди, строком на 5 років земельну ділянку загальною площею
0,0256 га розташовану у межах населеного пункту, за адресою Закарпатська область,
Іршавський район, м. Іршава, вул. Шевченка, 29 для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (кадастровий №2121910100:06:004:0123).
3. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою в розмірі 10% (десяти
відсотків) на рік від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться за
адресою: м. Іршава, вул. Шевченка, 29, площею 0,0256 га для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі. Орендну плату вносити щомісячно рівними частками на
рахунок Іршавської міської ради.
4. Зобов’язати гр. Покрівчак Іванну Василівну та гр. Покрівчак Оксану Іванівну:
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

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
9 позачергова сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ
від 16.06.2016 року
м. Іршава
“Про внесення змін до
міського бюджету на 2016р.»

№257

Відповідно до п.23,ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та п.7,ст.78 Бюджетного кодексу України із внесеними змінами згідно
до Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, сесія
Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до помісячного розпису видатків міського бюджету загального
фонду, а саме зменшити в листопаді:
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» - 85000,00 грн.
зменшити в грудні:
КЕКВ 2230 (Продукти харчування) – 20000,00 грн.
КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 20000,00 грн.
зменшити в листопаді:
КЕКВ 2230 (Продукти харчування) – 15000,00 грн.
КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 5000,00 грн.
зменшити в жовтні:
КЕКВ 2230 (Продукти харчування) – 25000,00 грн.
2. Зменшити обсяг видаткової частини міського бюджету загального фонду
видатків, а саме:
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - 8000,00 грн.
зменшити в грудні:
КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 4000,00 грн.
зменшити в листопаді:
КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 4000,00 грн.
3. Відповідно збільшити обсяг видатків загального фонду за слідуючими кодами
функціональної та економічної класифікації у червні 2016р.,а саме
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» - 85000,00 грн.
КЕКВ 2230 (Продукти харчування) – 60000,00 грн.
КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 25000,00 грн.
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - 8000,00 грн.
КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 8000,00 грн.
4. Головному бухгалтеру міської ради (Кинів С.В.) внести відповідні зміни до
міського бюджету на 2016 рік.
5. 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.

У К Р АЇН А
І Р ШАВ СЬК А МІ СЬК А Р АДА
ІX-та позачергова сесія VІІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. №274
м. Іршава
Про припинення права постійного користування
земельною ділянкою в м. Іршава, вул. Шевченка, 70
ТОВ «ВКФ Вектор»
Розглянувши заяву директора ТОВ «ВКФ Вектор» Овчинников В.Л. «Про припинення
права постійного користування земельною ділянкою в м. Іршава, вул. Шевченка, 70» керуючись
ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3 ст. 142 Земельного
кодексу України, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Скасувати державний акт на право постійного користування землею І-ЗК №001133, виданий
ТОВ «ВКФ Вектор» м. Ужгород, вул.. Заньковецької, 89 згідно рішення Іршавської міської
ради народних депутатів від 23.05.2000 р.на земельну ділянку, площею 0,3340 га надану для
будівництва автозаправочної станції стаціонарного типу (автотехобслуговування).
2. Припинити право користування земельною ділянкою, площею 0,3340 га в м. Іршава, вул.
Шевченка, 70, ТОВ «ВКФ Вектор».
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 МІ СЬКА РАДА
IX-та позачергова сесія VІІ-го скликання
від 16.06.2016 р. №273
м. Іршава
Про розірвання договору оренди
земельних ділянок для городництва
гр. Лендєл Марії Василівни
в м. Іршава, вул. Першотравнева, б/н

РІШЕННЯ

Розглянувши заяву гр. Лендєл Марії Василівни «Про розірвання договору оренди земельних
ділянок для городництва, площами 0,0242 га та 0,0395 га», які знаходиться за адресою: м. Іршава, вул.
Першотравнева, б/н, керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.ст. 12, 36, 93, 124 кодексу України, ст. 31 Закону України «Про оренду землі» сесія Іршавської міської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Розірвати договір оренди земельних ділянок від 27.12.2007 р. №2121910100-0407070500035, що
знаходились в користуванні гр. Лендєл Марії Василівни, площами 0,0242 га (кадастровий
№2121910100:06:007:0049 ) та 0,0395 га (кадастровий №2121910100:06:007:0050 ) в м. Іршава, вул.
Першотравнева, б/н
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. БО БИК

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

від 16. 06. 2016 року.
Іршава
“Про спрямування вільного залишку»
(загальний фонд)

№259

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 – 240000,00 грн.
2. Відповідно збільшити обсяг видатків бюджету міської ради
КФК 170703 (Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг) – 206000,00
грн.
КЕКВ 2240 – Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 206000,00грн.
3. Передати із загального фонду до спеціального кошти в сумі 34000 грн.
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - 34000,00 грн.
КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування) – 34000,00 грн.
4. Головному бухгалтеру міської ради (Кинів С.В.) внести відповідні зміни до
міського бюджету на 2016 рік.
5. 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
IX-та позачергова сесія VIІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 16.06.2016 р. №275
м. Іршава
Про перегляд ставок земельного податку
на території Іршавської міської ради
для ВП «Хустська дистанція колії» Львівської залізниці
Розглянувши та обговоривши клопотання начальника ВП «Хустська дистанція колії» С.М. Коваль
«Про прийняття мінімально можливих ставок земельного податку на території Іршавської міської ради
для ВП «Хустська дистанція колії» керуючись ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи роз’яснення головного управління ДФС у Закарпатській області від 01.06.2016
№426/9/12-00, сесія Іршавської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Рішення V-ї позачергової сесії VII-го скликання від 22.01.2016 №150 «Про затвердження ставок
земельного податку на території Іршавської міської ради, Закарпатської області» – залишити без змін.
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 МІСЬКА РАДА

9 – позачергова сесія 7-го скликання
РІШЕННЯ

від 16. 06. 2016 року

№261

м. Іршава
Про зміни до міського бюджету
загального фонду на 2016р.
Відповідно до п.18 ч.1 статті 43
Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та п.7,ст.78, ст.101 Бюджетного кодексу
України із внесеними змінами згідно до Закону України “Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України” сесія Іршавської
міської ради:
ВИРІШИЛА :
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету згідно
рішення Зарічанської сільської ради Іршавського району 6 сесії 7-го
скликання №115 від 06. 05. 2016р. на суму 91000,00 грн., а саме
КФКД 41035003 (Інша субвенція) – 91000,00грн.
2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету, на суму
91000,00 грн., а саме:
КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти), для утримання дітей в
дошкільних закладах м.Іршава.
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 91000,00 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 соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, приватизації та контролю за
роботою комітету з конкурсних торгів (голова комісії Куртинець О.С.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

