ПЕРЕЛІК
питань на розгляд виконкому
Іршавської міської ради 07.08.2017 р.
№ з/п
Назва питання
1. Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

2017-2018 рр.
Про встановлення комунальному підприємству по водопостачанню Іршавської
міської ради тарифів на послуги водопостачання та водовідведення»
Про визначення ФОП Дешко О.О. надавачом послуг з вивезення твердих
побутових відходів та встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих
побутових відходів»
Про затвердження тарифів Іршавському комунальному підприємству «ТеплоМісто» на послуги з вивезення твердих побутових відходів»
Про надання пільг по сплаті батьківських коштів за відвідування дітьми ДНЗ №
3 м. Іршава: Шерегій Назар Олександрович, Шерегій Олександр
Олександрович, Россоха Василь Васильович, Россоха Дмитро Васильович –
50% (багатодітна сім’я).
Про затвердження
тарифу на мінімальний перелік ритуальних послуг
комунальним підприємством «Тепло-Місто»
Про передачу з державного житлового фонду у приватну власність житла і
видачу свідоцтва про право власності на нерухоме майно гр. Довгінко О.П., м.
Іршава, вул. Шкільна, 27/46
Про розробку Плану соціально-економічного розвитку Іршавської об’єднаної
територіальної громади на 2018-2020 рр.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів

Куртинець О.С.

пропозиції
Затвердити
заходи
Встановити
тарифи
Встановити
тарифи
Встановити
тарифи
Надати пільги

Затвердити

Видати
свідоцтво
Затвердити

проект

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від __.__.2017 р.
м. Іршава

№ __

Про передачу з державного житлового фонду
у приватну власність житла і видачу свідоцтва
про право власності на нерухоме майно.
________________________________________
Розглянувши заяву гр. Довгінко О.П., жительки ХХХ та додані
правоустановлювальні документи, керуючись Законом України "Про передачу з
державного житлового фонду у приватну власність житла і видачу свідоцтва про право
власності" та у відповідності до пункту 10-б, статті 30 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", виконком Іршавської міської ради

В И Р І Ш И В :
1. Передати безоплатно у приватну власність і видати свідоцтво про право власності :
- Довгінко Олені Петрівні – на 1-кімнатну квартиру за адресою: ХХХ.
2. Зобов’язати гр. Довгінко О.П. зареєструвати видане свідоцтво про право власності на
нерухоме майно у встановленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

проект

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від __.07.2017 року № __
м. Іршава

____________________________________
Про підготовку міського господарства до
роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Куртинця О.С., начальника Іршавського КП «ТеплоМісто» Пишного В.Г., начальника Іршавського КПВ Скоблея В.М. про стан підготовки
міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017 -2018 рр., виконком
міської ради відмічає, що службами, підпорядкованими міськвиконкому по роботі з
цих питань, постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології проводиться відповідна робота по підготовці
міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період.
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Куртинця О.С., начальника Іршавського КП «Тепло-Місто» Пишного В.Г., начальника
Іршавського КПВ Скоблея В.М. про стан підготовки міського господарства до роботи
в осінньо-зимовий період 2017 -2018 рр. прийняти до відому.
2. Заходи Іршавської міської ради по підготовці до осінньо-зимового періоду 2017-2018
рр. затвердити (додаються).
3.
Виконкому міської ради інформувати сесію міської ради про стан виконання
даного рішення та роботу в осінньо-зимовий період 2017 -2018 рр. в ІV кварталі 2017
року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови міського
голови з питань діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

ЗАХОДИ
Іршавської міської ради по підготовці до
осінньо-зимового періоду
2017-2018 рр.
№
п/
п

Заходи

1

Термін
виконання

2
3
І.Капітальний ремонт житлового фонду

1.

Згідно заходів КП «Тепло-Місто»

2.

Ремонт та реконструкція дахів багатоповерхових житлових будинків –
перша черга: _______
друга черга: _______

1.
2.

Поточний ремонт приміщень
Заготовка паливних дров

ІІ. Дошкільні навчальні заклади
ДНЗ №1.

2.
3.
4.

ДНЗ № 2.
Перевірка та ремонт системи опалення: котельня, внутрішня система
опалення
Ремонт системи водопостачання та каналізації
Поточний ремонт приміщень
Поточний ремонт покрівлі

5.

Заготовка паливних дров

1.

2.

ДНЗ № 3.
Перевірка та ремонт системи опалення: котельня, внутрішня система
опалення
Ремонт системи водопостачання та каналізації
Поточний ремонт приміщень
Заготовка паливних дров
Проведення робіт з утеплення фасаду
ДНЗ № 4.
Перевірка та ремонт системи опалення: котельня, внутрішня система
опалення
Поточний ремонт приміщень

1.

Поточний ремонт приміщення

1.

Поточний ремонт вулиць міста (згідно Плану соціально-економічного
розвитку міста на 2017 рік)

1.

Підготовка адмінбудівлі міської ради до опалювального сезону

1.

Згідно заходів ІКПВ

1.

Згідно заходів громади с. Лоза

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Вересень жовтень
липеньжовтень

Відповідальний за
виконання

4
Пишний В.Г.
Будівельні організації

вересень
вересень

Завідувачка ДНЗ
Заступник міського голови

липеньвересень
жовтень
вересень
Серпеньвересень
вересень

Завідувачка ДНЗ

липеньвересень
серпень
вересень
вересень
ІІІ квартал

Завідувачка ДНЗ
Завідувачка ДНЗ
Завідувачка ДНЗ
Заступник міського голови
Завідувачка ДНЗ
Завідувачка ДНЗ
Завідувачка ДНЗ
Заступник міського голови
Заступник міського голови

липеньжовтень
вересень

Завідувачка ДНЗ

вересень

Завідувачка ДНЗ

ІІ півріччя
2017 року

КП ТМ,Райавтодор

До
15.09.2017 р.

КП ТМ

Липень жовтень

ІКПВ

До початку
опалювально
го сезону

В.о. старости с. Лоза

ДНЗ с. Собатин

V. Ремонт вулиць та тротуарів
VІ. Інші об’єкти

проект

VІІ. Об’єкти водопостачання та водовідведення

Завідувачка ДНЗ

VІІІ. Об’єкти інфраструктури, забезпечення життєдіяльності та установи с. Лоза

Міський голова

С.С.БОБИК

проект

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
від __.0__.2017 р. № ___
м. Іршава
Про прийняття проекту рішення
«Про затвердження тарифу на мінімальний перелік
ритуальних послуг комунальним підприємством «Тепло-Місто»
_____________________________________
Заслухавши та обговоривши подання Іршавського комунального підприємства
«Тепло-Місто» від 25.07.2017 р. № 675 щодо необхідності затвердження тарифу на
мінімальний перелік ритуальних послуг та калькуляцію для затвердження тарифу на копку
однієї могили, у відповідності до вимог ст.10 Закону України «Про поховання та
похоронну справу», Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності від 11.09.2003р. №1160-ІV, постанови Кабінету Міністрів
України від 01 червня 2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування
тарифів на житлово-комунальні послуги», згідно до п.2, ч. «а» ст. 28, п.11, ч. «а» ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Прийняти проект рішення «Про затвердження тарифу на мінімальний перелік
ритуальних послуг комунальним підприємством «Тепло-Місто»:
1.
Затвердити тариф на копання однієї могили (викопування могили ручним або
механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування
могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля
могили) – ___________ (_____________________________________) грн..
2.
Калькуляцію для затвердження договірного тарифу на копання однієї могили,
розроблену Іршавським КП «Тепло-Місто» - затвердити.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

проект

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
від __.__.2017 рік № ___
м. Іршава
Про надання пільг по сплаті батьківських коштів
за відвідування дітьми ДНЗ
__________________________________________
Розглянувши та обговоривши подання завідувачки ДНЗ 3 м. Іршава «Про надання
пільг по сплаті батьківських коштів за відвідування дітьми ДНЗ», враховуючи діюче
законодавство по наданню пільг малозабезпеченим сім’ям, у відповідності до п. 6-б, ст.
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської
ради
ВИРІШИВ:
1.
Надати пільгу в сплаті батьківських внесків за відвідування ДНЗ № 3 м. Іршава: Шерегій Назар Олександрович, Шерегій Олександр Олександрович,
Россоха Василь Васильович, Россоха Дмитро Васильович – 50% (багатодітна сім’я).
2.
Бухгалтерії міської ради взяти до відома дане рішення при нарахуванні батьківської
плати.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера міської
ради Білей М.В..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

проект

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
VІІІ скликання
РІШЕННЯ

від __.__.2017 р.

№ __

Про встановлення комунальному підприємству
по водопостачанню Іршавської міської ради тарифів
на послуги водопостачання та водовідведення»
Розглянувши листа комунального підприємства по водопостачанню Іршавської
міської ради від 31.05.2017р. № 508 щодо необхідності затвердження тарифів на
водопостачання та водовідведення для населення міста та інших споживачів, відповідний
аналіз регуляторного впливу, представлені документи, керуючись Законами України “Про
житлово-комунальні послуги”, “Про питну воду та питне водопостачання”, “Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003р. №1160ІV, постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869 «Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»,
ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Встановити тарифи на послуги з централізованого водопостачання в м. Іршава:
- для населення – 7,09 грн. за куб.м з врахування ПДВ;
- для бюджетних установ – 11,98 грн. за куб.м з врахування ПДВ;
- для інших споживачів – 11,98 грн. за куб.м з врахування ПДВ;
2.Встановити тарифи на послуги з централізованого водовідведення в м. Іршава:
- для населення – 6,50 грн. за куб.м з врахування ПДВ;
- для бюджетних установ – 9,03 грн. за куб.м з врахування ПДВ;
- для інших споживачів – 9,03 грн. за куб.м з врахування ПДВ;
Всього для населення – 13,59 грн. за куб.м., для бюджетних установ та інших споживачів
- 21,01грн. за куб.м..
3. Комунальному підприємству по водопостачанню:
3.1.Проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги з централізованого
водопостачання і водовідведення в разі ненадання або надання послуги не в повному обсязі,
зниження її якості згідно порядку, встановленого постановами Кабінету Міністрів України
від 21.07.2005р. №630 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з
централізованого опалення, холодної та гарячої води і водовідведення», №51 від17.02.2010р.
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17.11.2001р. №1520 і від 02
листопада 2006 р. №1524»
3.2. При перевищенні нормативного водопостачання у будинках, обладнаних будинковими
лічильниками більш ніж на 30 відсотків, виконавцю послуг провести в 10-денний термін
позачергове обстеження, в разі не проведення такого обстеження втрати компенсуються за
рахунок виконавця послуг.

3.3. У випадку зміни протягом дії вищевказаних тарифів ставок податків і зборів,
мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні
ресурси, проводити коригування тарифів відповідно до цих змін.
4. Затвердити якісні показники питної води :
- питна вода подається цілоденно;
- тиск води становить 0.6 атм.;
- якість води відповідає вимогам Державного стандарту «Вода питна».
5. Зобов’язати комунальне підприємство по водопостачанню :
5.1. Забезпечувати споживачів цілоденно питною водою належної якості, дотримуючись
Державного стандарту «Вода питна».
5.2. Готувати щорічні звіти про рівень витрат, напрями використання прибутку, показники
ефективності діяльності.
5.3. Інформувати населення відповідно до законодавства щодо відповідності якості житловокомунальних послуг чинним нормативам, стандартам та правилам.
6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету № 4від 19.01.2012
року «Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення».
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..

Міський голова

С.С.Бобик

проект

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
VІІІ скликання

РІШЕННЯ

від __.__2017 р. № __
Про визначення ФОП Дешко О.О. надавачом послуг
з вивезення твердих побутових відходів та встановлення
тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів»
Розглянувши подання ФОП Дешко О.О. від 11.06.2017 р., відповідно до підпункту 2
пункту “а” статті 28, частини шостої статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”, керуючись постановою Кабінету Міністрів від 26.07.2006 р. №
1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів” із змінами, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Визначити ФОП Дешко О.О. надавачом послуг з вивезення твердих побутових
відходів на території Іршавської міської ради.
2. Встановити ФОП Дешко О.О. тарифи на вивезення побутових відходів для споживачів
послуг:
1) вивезення твердих побутових відходів:
- від населення багатоповерхівок з одного жителя – споживача - 12,69 грн. за 1 куб.м;
- від населення приватного сектору з будинковолодіння, незалежно від кількості жителів споживачів
38,07 грн. за 1 куб.м;
- від бюджетних установ
119,66 грн. за 1 куб.м;
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету №33 від
30.03.2016року “ Про визначення ФОП Дешко О.О. надавачом послуг з вивезення твердих
побутових відходів та встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових
відходів”.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..

Міський голова

С.С. Бобик

проект

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
VІІІ скликання

РІШЕННЯ

від __.__2017 р. № __
Про затвердження тарифів Іршавському комунальному підприємству
«Тепло-Місто» на послуги з вивезення твердих побутових відходів»
Розглянувши подання Іршавського КП «Тепло-Місто» від 12.06.2017 р. № 520, відповідно
до підпункту 2 пункту “а” статті 28, частини шостої статті 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності”, керуючись постановою Кабінету Міністрів від 26.07.2006 р.
№ 1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів” із змінами, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на вивезення побутових відходів для споживачів послуг:
1) вивезення твердих побутових відходів:
- від населення за одно дворогосподарство - 38,07 грн. за 1 куб.м з ПДВ;
- від одного мешканця з приватного сектору – 12,69 грн. за 1 куб.м з ПДВ;
- від бюджетних установ та організацій - 119,66 грн. за 1 куб.м з ПДВ;
- від інших споживачів
119,66 грн. за 1 куб.м з ПДВ;
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету № 224 від
12.09.2012 року “Про затвердження тарифів Іршавському комунальному підприємству
«Тепло-Місто» на вивіз сміття на 2012 рік ”.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Мейсароша В.В.

Міський голова

С.С. Бобик

