УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 22.02. 2017 року № 7
м. Іршава

РІШЕННЯ

Про роботу виконкому по дотриманню вимог
Закону України « Про звернення громадян» в 2016 році
_______________________________________________________________________

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря міської ради Рацина Михайла
Олександровича «Про роботу виконкому по дотриманню вимог Закону України «Про
звернення громадян»», у відповідності до п. 1-б, ст. 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Інформацію секретаря міської ради Рацин М.О. прийняти до уваги (додається).
2. Працівникам міської ради направити зусилля на безумовне виконання вимог
діючого законодавства з питань розгляду звернень громадян.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради –
Рацин М.О..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С. БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 22.02.2017 р. № 8
м. Іршава
Про визначення та обладнання місць для розміщення
плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів
(крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами)
на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних,
міських голів 30 квітня 2017 року

___________________________________________
Розглянувши та обговоривши інформацію секретаря міської ради Рацина М.О. щодо
необхідності визначення та обладнання місць для розміщення плакатів, стендів, листівок та
інших друкованих агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях
зовнішньої реклами) на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 квітня
2017 року, у відповідності до ч. 4, ст. 59, ч. 5, ст. 90 Закону України «Про вибори Президента
України», ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком
Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визначити та обладнати місця для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших
друкованих матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами) на
перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних
громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 квітня 2017 року:
- дошка оголошень по вул. Гагаріна поблизу Будинку дитячої творчості;
- дошка оголошень на адмінбудівлі міської ради на пл. Народній, 2 з правого боку від
центрального входу;
- дошка оголошень на огорожі Іршавського РЕМ по вул. Шевченка поблизу супермаркету
«Барва»;
- дошка об’яв та оголошень по вул. Гагаріна поблизу автостанції.
2. Відвести проїзд на площі Народній від адмінбудівлі міської ради до перехрестя з вул.
Гагаріна, як місце для розміщення матеріалів передвиборчої агітації, агітаційних наметів тощо
на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних
громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 квітня 2017 року згідно
узгодженої головним архітектором району схеми.
3. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації та на сайті міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови –
Мейсароша В.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 22.02.2017 р. № 9
м. Іршава
Про продовження терміну дозволу ФОП Микитюк Магдалині Карлівні,
мешканці с. Імстичево,
на торгівлю в кафе-магазині «Імпульс»
за адресою: м. Іршава, вул. Комарова, 14
____________________________________________
Розглянувши та обговоривши заяву ФОП Микитюк Магдалини Карлівни, мешканки с.
Імстичево,

« Про продовження терміну дозволу на торгівлю в кафе-

магазині «Імпульс» за адресою: м. Іршава, вул. Комарова, 14», у відповідності до п.1-б, ст. 30
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Іршавської міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Продовжити термін

дозволу ФОП Микитюк Магдалині Карлівні, мешканці с.

Імстичево,

на торгівлю в кафе-магазині «Імпульс» за адресою: м.

Іршава, вул. Комарова, 14.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на

заступника міського голови

Мейсароша В.В..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 22.02.2017 р. № 10
м. Іршава
Про надання дозволу ДП «Молодість», м. Київ, вул. Ушакова, 8-а
на здійснення концертної діяльності – вистав цирку-шапіто «Олімп»
01.05.2017 р. – 14.05.2017 р. на території в м. Іршава
____________________________________________
Розглянувши та обговоривши подання ДП «Молодість», м. Київ, вул. Ушакова, 8-а
«Про надання дозволу на здійснення концертної діяльності – вистав цирку-шапіто «Олімп»
01.05.2017 р. – 14.05.2017 р. на території в м. Іршава», у відповідності до п. 8-а, ст. 32 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Іршавської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Питання про надання дозволу ДП «Молодість», м. Київ, вул. Ушакова, 8-а на здійснення
концертної діяльності – вистав цирку-шапіто «Олімп» 01.05.2017 р. – 14.05.2017 р. на
території м. Іршава – відкласти.
2. ДП «Молодість» надати до міської ради погодження Іршавського відділу освіти місця
розташування цирку-шапіто.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Мейсароша В.В..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 22.02.2017 р. № 11
м. Іршава
Про надання дозволу ФОП Покрівчак Іванні Василівні
на відкриття магазину за адресою : м. Іршава, вул. Шевченка, 29
______________________________________________

Розглянувши заяву ФОП Покрівчак Іванни Василівни, с. Білки,
«Про надання дозволу на відкриття магазину за адресою: м. Іршава, вул. Шевченка, 29» та
додані правоустановлювальні документи, у відповідності до п. 1-б ст. 30 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл ФОП Покрівчак Іванні Василівні на відкриття магазину з продажу меблів за
адресою : м. Іршава, вул. Шевченка, 29.
2. Зобов’язати ФОП Покрівчак І. В. укласти договір на вивіз побутового сміття з
магазину.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Мейсароша В.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 22.02.2017 р. року № 12
м. Іршава
Про надання гр. Ганчичу Я.В., с. Лоза,
дозволу
на влаштування пішохідної доріжки до власного магазину
за адресою м. Іршава, Шевченка, 54/22
______________________________________________
Розглянувши заяву

гр. Ганчича Я.В., с. Лоза,

«Про надання дозволу на

влаштування пішохідної доріжки до власного магазину за адресою м. Іршава, Шевченка,
54/22», керуючись п. 10-б, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком Іршавської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Питання про надання гр. Ганчичу Я.В., с. Лоза,
дозволу на влаштування пішохідної
доріжки до власного магазину за адресою м. Іршава, Шевченка, 54/22 – відкласти.
2. Гр. Ганчичу Я.В. надати проект архітектурного рішення влаштування пішохідної доріжки
до власного магазину.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови –
Мейсароша В.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 22.02.2017 р. № 13
м. Іршава
Про надання Іршавській ДШМ дозволу на проведення
23.04.2017 р. на площі Народній в м. Іршаві
ІІІ-го районного фестивалю «Феєрія танцю».
Розглянувши подання Іршавської ДШМ від 31.01.2017 р. № 8 «Про надання дозволу на
проведення 23.04.2017 р. на площі Народній в м. Іршаві ІІІ-го районного фестивалю «Феєрія
танцю», керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
Іршавської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл Іршавській ДШМ на проведення 23.04.2017 р. на площі Народній в м. Іршаві
ІІІ-го районного фестивалю «Феєрія танцю».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови –
Мейсароша В.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
від 22.02.2017 рік № 14
м. Іршава
Про надання пільг по сплаті батьківських коштів
за відвідування дітьми ДНЗ
__________________________________________
Розглянувши та обговоривши подання завідувачки ДНЗ 1 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 № 1 м. Іршава: Химинець Василь 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

НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Закарпатська область, Іршавський район, м. Іршава

22.02.2017 р.

ВИКОНАВ
ВЧИ
ИЙ КОМ
МІТЕТ ІРША
АВСЬ
ЬКОЇ МІСЬКР
РАД
ДИ

Тип об’єкта : квартира
Адреса об’єкта : Закарпатська область, м. Іршава,
Власники
Форма власності
Іляш Василь Васильович
Ілляш Мар’яна Михайлівна
Приватна спільно-сумісна
Ілляш Мар’яна Василівна

Частка
1/1

Опис об’єкта:
однокімнатна квартира , загальна площа – 32,0 кв.м , житлова площа – 13,2 кв.м
Підстава : Рішення виконкому Іршавської міськради
Дата : 22.02.2017 року
Номер : 15

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

Міському голові
Палінчаку І.І.

Просимо Вас видати свідоцтво про право власності на майновий комплекс
духовно- навчального центру та адмінкорпус православної релігійної громади
Свято- Ільїнської церкви за адресою: м.Іршава, вул. Гагаріна №6.

Додаток :

1.
2.
3.
4.

Свідоцтво №07000622
Акт готовності об»єкта до експлуатації
Довідка з єдиного державного реєстру.
Інвентарна справа.

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 22.02.2017 р.
м. Іршава

№ 15

Про передачу з державного житлового фонду
у приватну власність житла і видачу свідоцтва
про право власності на нерухоме майно.
________________________________________
Розглянувши заяву гр. Іляш В.В., жителя м. Іршава, вул. Набережна, буд. 5, кв. 30 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 :
- Іляш Василь Васильович, Ілляш Мар’яна Михайлівна, Ілляш Мар’яна Василівна – на 1кімнатну квартиру за адресою: м. Іршава, вул. Набережна, буд. 5, кв. 30.
2. Зобов’язати гр. Іляш В.В., Ілляш М.М., Ілляш М.В. зареєструвати видане свідоцтво про
право власності на нерухоме майно у встановленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Мейсароша В.В..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 22.02.2017 року № 16
м. Іршава
Про продовження терміну дозволу
ФОП Зейкану Івану Михайловичу
на торгівлю в кафе – барі у власному приміщенні
за адресою: м. Іршава, вул. Локоти, 17/3
____________________________________________
Розглянувши та обговоривши заяву ФОП Зейкана Івана Михайловича, мешканця м.
Іршава,

«Про продовження терміну дозволу на торгівлю в кафе – барі у

власному приміщенні за адресою: м. Іршава, вул. Локоти, 17/3» у відповідності до п.1-б, ст.
30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Іршавської міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Продовжити термін дозволу ФОП Зейкану Івану Михайловичу, мешканцю м. Іршава,
на торгівлю в кафе – барі у власному приміщенні за адресою: м.
Іршава, вул. Локоти, 17/3.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Мейсароша В.В..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

