ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 13.09.2017 року № 35
м. Іршава
Про прийняття проекту рішення
«Про затвердження вартості послуг ІКПВ
для населення та інших споживачів»
Розглянувши листа комунального підприємства по водопостачанню від 24.07.2017р.
№653 про перегляд тарифів на інші послуги, які надає підприємство, а саме :
розпломбування, опломбування лічильника води та запірних кранів у споживачів різних
категорій, видача технічних умов на водопостачання та водовідведення, вивезення рідких
нечистот, послуги екскаватора та інші, відповідний аналіз регуляторного впливу,
представлені документи, керуючись Законами України “Про житлово-комунальні послуги”
та Порядку надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо
інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру за їх видачу, “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003р.
№1160-ІV, 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
вирішив:
1. Прийняти проект рішення «Про затвердження вартості послуг ІКПВ для населення та
інших споживачів»:
2. Затвердити вартість послуг, що надає Іршавське комунальне підприємство по
водопостачанню для населення та інших споживачів в наступних розмірах :
- опломбування водомірного лічильника та фільтра – 33,78 грн. з врахування ПДВ;
- розпломбування водомірного лічильника та фільтра - 31,14 грн. за куб.м з врахування
ПДВ;
- вивезення рідких нечистот – 267,17 грн. з врахуванням ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на водопостачання - 487,15 грн. з врахування ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на водовідведення - 487,15 грн. з врахування ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на водопостачання та водовідведення – 698,00 грн. з
врахуванням ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на локальне водопостачання - 307,75 грн. з
врахування ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на локальне водовідведення - 307,75 грн. з
врахування ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на локальне водопостачання та водовідведення –
482,82 грн. з врахуванням ПДВ;
- послуги екскаватора на одну годину – 369,65 грн. з врахуванням ПДВ;
- відрізання від водопровідної мережі (без експлуатації екскаватора) – 169,80 грн. з
врахуванням ПДВ;
- відрізання від водопровідної мережі ( з експлуатацією екскаватора) – 868,44 грн. з
врахуванням ПДВ.

2. Калькуляцію вартості послуг затвердити (згідно додатків).
3. З метою отримання зауважень і пропозицій від населення міста, опублікувати
відповідне повідомлення щодо проекту регуляторного акту на офіційному сайті міської ради,
повний текст проекту рішення та аналіз регуляторного впливу розмістити на
інформаційному стенді Іршавської міської ради та на сайті міської ради.
4. У випадку зміни протягом дії вищевказаних послуг, ставок податків і зборів,
мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні
ресурси, проводити коригування тарифів відповідно до цих змін.
5. Інформувати населення відповідно до законодавства щодо відповідності якості
житлово-комунальних послуг чинним нормативам, стандартам та правилам.
6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету № 29 від
23.02.2011 року «Про затвердження вартості послуг ІКПВ для населення та інших
споживачів».
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..

Міський голова

С.С.Бобик

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 13.09.2017 р. року № 36
м. Іршава
Про визначення територій обслуговування
загальноосвітніх шкіл міста
_____________________________________
Розглянувши та обговоривши подання ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. та ЗОШ № 2 І-ІІІ ст. м.
Іршава щодо необхідності визначення територій обслуговування загальноосвітніх шкіл
міста, у відповідності до вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку,
затвердженої Постановою КМУ від 12.04.2000 р. № 646, на підставі ст. 32 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради

ВИРІШИВ:

1.
Визначити перелік вулиць (територій) для обслуговування загальноосвітніх шкіл
міста, згідно додатку.
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів влади Куртинця О.С..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
від 13.09.2017 рік № 37
м. Іршава
Про надання пільг по сплаті батьківських коштів
за відвідування дітьми ДНЗ
__________________________________________
Розглянувши та обговоривши подання завідувачок ДНЗ №№ 1, 2, 3, 4 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. 6б, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської
міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Надати пільгу в сплаті батьківських внесків за відвідування ДНЗ № 1 м. Іршава: Поштак Марія Степанівна, Поштак Інна Степанівна – 50%
(багатодітна сім’я); ДНЗ № 2 м. Іршава: Савко-Бахтєєв Артемій Володимирович – 100%
(сім’я учасника АТО), ДНЗ № 3 м. Іршава: Огар Василь Васильович, Данканич Василь
Васильович – 50% (багатодітна сім’я); ДНЗ № 4 м. Іршава: Андрашко Вероніка Іванівна,
Нодь Інна Василівна, Нодь Михайло 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 начальника відділу фінансовогосподарського забезпечення, головного бухгалтера міської ради Білей М.В..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
VІІІ скликання

РІШЕННЯ
від 13.09.2017 р. року № 38
м. Іршава
Про присвоєння поштової адреси
______________________________________________
Розглянувши заяву гр. Попадинця Владислава Івановича, мешканця Хустського
району, с. Драгово, вул. Центральна, 60 «Про присвоєння поштової адреси - м. Іршава, вул.
Українська, 140 об’єкту нерухомого майна – належному йому садовому будинку», керуючись
п. 10-б, ст. 30 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти гр. Попадинцю Владиславу Івановичу, мешканцю Хустського району, с. Драгово,
вул. Центральна, 60 поштову адресу - м. Іршава, вул. Українська, 140 об’єкту нерухомого
майна – належному йому садовому будинку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
VІІІ скликання

РІШЕННЯ
від 13.09.2017 р. року № 39
м. Іршава
Про присвоєння поштової адреси
______________________________________________
Розглянувши заяву гр. Гузинця Михайла Михайловича, м. Іршава, вул. Комарова, 10/3
«Про присвоєння поштової адреси - м. Іршава, вул. Комарова, 10/3-а об’єкту нерухомого
майна – належним йому мансардним приміщенням за адресою м. Іршава, вул. Комарова,
10/3», враховуючи рішення Іршавського районного суду від 17.07.2017 р. справа №
301/1366/17, керуючись п. 10-б, ст. 30 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти гр. Гузинцю Михайлу Михайловичу, м. Іршава, вул. Комарова, 10/3 поштову
адресу - м. Іршава, вул. Комарова, 10/3-а об’єкту нерухомого майна – належним йому
мансардним приміщенням за адресою м. Іршава, вул. Комарова, 10/3.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
VІІІ скликання

РІШЕННЯ
від 13.09.2017 р. року № 40
м. Іршава
Про надання гр. Плескачу Б.І., м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 53/57
дозволу на облаштування сходів до власної квартири
з боку прибудинкової території житлового будинку
за адресою м. Іршава, вул. Шевченка, 33/27
______________________________________________
Розглянувши заяву гр. Плескача Б.І., м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 53/57 «Про
надання дозволу на облаштування сходів до власної квартири з боку прибудинкової території
житлового будинку за адресою м. Іршава, вул. Шевченка, 33/27», керуючись п. 10-б, ст. 30
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл гр. Плескачу Б.І., м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 53/57 на облаштування
сходів до власної квартири з боку прибудинкової території житлового будинку за адресою
м. Іршава, вул. Шевченка, 33/27.
2. Гр. Плескачу Б.І. здійснювати облаштування сходів до власної квартири та інші роботи
згідно вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 13.09.2017 р. № 41
м. Іршава
Про встановлення архітектурної композиції в пам'ять жертв голодомору
______________________________________________
Розглянувши

клопотання жителів міста, представників творчої інтелігенції

художників – ковалів Кормоша О.І. та Брича А.М. щодо встановлення на території міста – в
сквері поблизу Петро-Павлівського храму - архітектурної композиції в пам'ять жертв
голодомору, у відповідності до ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в

Україні”, виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити на території міста – в сквері поблизу Петро-Павлівського храму архітектурну композицію в пам'ять жертв голодомору.
2. Доручити проектування знаку, його виготовлення та встановлення представникам
творчої інтелігенції міста, художникам – ковалям Кормошу О.І., Бричу А.М.,
Ковальчуку А.М., директору Іршавського історико-краєзнавчого музею Світлинцю
А.А. та Іршавському комунальному підприємству «Тепло-Місто» (начальник Чедрик
О.А.).
3. З метою виявлення громадської думки щодо встановлення архітектурної композиції
оприлюднити на офіційному сайті міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на інспектора відділу освіти,
охорони здоров’я, культури, молоді та спорту Котубея І.І..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

Затверджено
рішенням виконкому
Іршавської міської ради
від 13.09.2017 № 42
ПЛАН
роботи Іршавської міської ради на вересень-грудень 2017 року
І. Провести засідання виконкому міської ради з порядком денним:
 Про встановлення тарифів комунальним підприємствам міста.
 Про розгляд заяв, які поступили на розгляд виконкому.
Строк проведення – вересень 2017 року.
ІІ. Провести засідання міської ради з порядком денним:
• Про хід виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року.
• Про стан підготовки комунального житла, котелень, інфраструктури та
об’єктів соціально - культурної сфери об’єднаної територіальної громади до
роботи в осінньо-зимовий період 2017- 2018 рр.
• Про розгляд питань із земельних відносин.
• Різне
Строк проведення – жовтень 2017 року
ІІІ. Провести засідання виконкому міської ради з порядком денним:
 Про хід виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року.
 Про розгляд заяв, які поступили на розгляд виконкому.
Строк проведення – жовтень 2017 року
ІV. Провести засідання виконкому міської ради з порядком денним:
 Про стан харчування дітей в ДНЗ м. Іршави, с. Лоза та с. Собатин.
 Про розгляд заяв, які поступили на розгляд виконкому
Строк проведення – листопад 2017 року.
. V. Провести засідання виконкому міської ради з порядком денним:
 Про проект бюджету міської ради на 2018 р.
 Про проект програми соціально - економічного розвитку об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік.
 Про розгляд заяв, які поступили на розгляд виконкому.
Строк проведення – грудень 2017 року
VІ. Провести засідання міської ради з порядком денним:
• Про проект бюджету міської ради на 2018 р.
• Про проект програми соціально - економічного розвитку об’єднаної територіальної
громади на 2018 рік.
• Про розгляд питань із земельних відносин.
• Різне.
Строк проведення – грудень 2017 року
Керуючий справами

Мимріков В.Ф.

Організаційно – масова робота
•

ЛИПЕНЬ
Організувати відзначення храмового св»ята Петро-Павлівської православної
церкви



СЕРПЕНЬ
Провести організаційно- масову роботу по відзначенню Дня Незалежності
України









ВЕРЕСЕНЬ
Організувати відзначення Міжнародного жіночого дня.
ЖОВТЕНЬ
Організувати місячник санітарної очистки міста
Провести заходи по відзначенню Всесвітнього дня здоров”я
Провести заходи по відзначенню Великодня .
ЛИСТОПАД
Провести організаційно- масову роботу по відзначенню міжнародного дня
солідарності трудящих.
До дня Перемоги організувати зустріч членів виконкому з учасниками Великої
Вітчизняної Війни.
Провести урочистий мітинг на центральній площі міста з покладанням квітів до
пам”ятника воїнам – визволителям в День Перемоги, а також
організувати святковий обід для учасників ВВВ.






Провести заходи по відзначенню Дня матері.
ГРУДЕНЬ
Організувати проведення міроприємств в школах та дошкільних навчальних
закладах міста та с.Собатино по відзначенню міжнародного Дня захисту дітей .
Через депутатів міськради провести організаторську роботу по відзначенню
всесвітнього Дня охорони навколишнього середовища, залучивши по
благоустрою міста його мешканців.
Провести заходи по відзначенню Дня Конституції України та Дня молоді.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

І.І. ПАЛІНЧАК

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

Т.В.РАЦИН

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
від 13.09.2017 р. № 42
м. Іршава
Про затвердження плану роботи Іршавської міської ради
на вересень-грудень 2017 року.
Розглянувши інформацію керуючого справами міської ради Мимрікова В.Ф. щодо
необхідності затвердження плану роботи Іршавської міської ради на вересень - грудень 2017
року, на підставі ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити план роботи Іршавської міської ради на вересень - грудень 2017
(додається).

року

2. 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
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХХХVІІ позачергова сесія VІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 17.07.2014 р.
м. Іршава

№ _____

Про стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр.
Заслухавши та обговоривши інформації заступника міського голови Мейсароша В.В., керівників
комунальних підприємств міста – Гелетея В.В., начальника Іршавського КПВ та Пишного В.Г., начальника КП
«Тепло-Місто» про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014 -2015 рр. та пропозиції до
заходів, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1.
Інформації заступника міського голови Мейсароша В.В., керівників комунальних підприємств міста –
Гелетея В.В., начальника Іршавського КПВ та Пишного В.Г., начальника КП «Тепло-Місто» про стан
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014 -2015 рр. прийняти до відому.
2.
Виконкому міської ради, постійній комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
благоустрою та екології, керівникам комунальних підприємств міста – Гелетею В.В., начальнику Іршавського
КПВ та Пишному В.Г., начальнику КП «Тепло-Місто» посилити роботу по виконанню заходів по підготовці до
роботи в осінньо-зимовий період 2014 -2015 рр. з урахуванням пропозицій депутатів міської ради.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконком міської ради, постійну комісію міської
ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (голова комісії Метенько О.І.),
начальника Іршавського КПВ Гелетея В.В., начальника Іршавського КП «Тепло-Місто» Пишного В.Г.,
заступника голови міського голови Мейсароша В.В..
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.
проект

Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХХХVІІ позачергова сесія VІ-го скликання
РІШЕННЯ
від 17.07.2014 р.
м. Іршава

№ _____

Про стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр.
Заслухавши та обговоривши інформації заступника міського голови Мейсароша В.В., керівників
комунальних підприємств міста – Гелетея В.В., начальника Іршавського КПВ та Пишного В.Г., начальника КП
«Тепло-Місто» про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014 -2015 рр. та пропозиції до
заходів, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1.
Інформації заступника міського голови Мейсароша В.В., керівників комунальних підприємств міста –
Гелетея В.В., начальника Іршавського КПВ та Пишного В.Г., начальника КП «Тепло-Місто» про стан
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014 -2015 рр. прийняти до відому.
2.
Виконкому міської ради, постійній комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
благоустрою та екології, керівникам комунальних підприємств міста – Гелетею В.В., начальнику Іршавського

КПВ та Пишному В.Г., начальнику КП «Тепло-Місто» посилити роботу по виконанню заходів по підготовці до
роботи в осінньо-зимовий період 2014 -2015 рр. з урахуванням пропозицій депутатів міської ради.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконком міської ради, постійну комісію міської
ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (голова комісії Метенько О.І.),
начальника Іршавського КПВ Гелетея В.В., начальника Іршавського КП «Тепло-Місто» Пишного В.Г.,
заступника голови міського голови Мейсароша В.В..
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
від 13.09.2017 р. № 43
м. Іршава
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.
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) – 800 грн..
2.
Іршавському КП «Тепло-Місто» (начальник Чедрик О.В.) надати для затвердження
калькуляцію договірного тарифу на копання однієї могили, вартістю 800 грн..
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

