УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ

від 22.12.2017 року

КОМІТЕТ

№ 65

м. Іршава

Про затвердження розпорядження
Іршавського міського голови

Відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених
пунктів» та відповідно до «Інструкції з проведення технічної інвентаризації та
паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів», затвердженої наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального
господарства України від 29.10.2012 № 550, керуючись ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради:
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити розпорядження Іршавського міського голови від 16.11.2017
р. № 102 "Про затвердження плану проведення інвентаризації та паспортизації
дитячих майданчиків в м. Іршава".
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Куртинця О.С.

Міський голова

С.С.Бобик

УКРАЇНА
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

від 22.12.2017 року

№ 66

м. Іршава

Про затвердження правил утримання та експлуатації
дитячих ігрових та спортивних майданчиків
Розглянувши доручення голови Іршавської міської ради від 19.08.2017 р. № 02-20/1114,
керуючись пп. 2 п."б" ст.3 0 , пп. 2 ч. 2 ст. 52
Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» виконавчий комітет міської ради:
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити :
1.1. Правила утримання та експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків у м.
Іршава ( далі - Правила), згідно з додатком № 1.
1.2. Форму типового паспорта дитячих та спортивних майданчиків, які знаходяться на
території м. Іршава, згідно з додатком № 2.
1.3. Форму журналу результатів контролю за технічним станом обладнання дитячих
ігрових та спортивних майданчиків, згідно з додатком № 3.
1.4. Форму акта огляду та перевірки обладнання дитячих ігрових та спортивних
майданчиків, згідно з додатком № 4.
1.5. Форму інформаційної таблички, згідно з додатком № 5.
1.6. Форму реєстру дитячих та спортивних майданчиків, згідно з додатком № 6.
1.7. Порядок демонтажу обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків у м.
Іршава згідно з додатком № 7.
2. Рекомендувати підприємствам, які надають послуги з утримання будинків , споруд та
прибудинкової території, а також балансоутримувачам дитячих ігрових та спортивних
майданчиків встановити періодичність огляду обладнання дитячих ігрових та спортивних
майданчиків:
2.1. Регулярні візуальні огляди 1 раз на тиждень.
2.2. Функціональний огляд один раз на місяць з записом у журналі результатів контролю
за технічним станом обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків.
2.3. Щорічний основний огляд один раз на рік з оформленням акту огляду та перевірки
дитячих ігрових та спортивних майданчиків.
3. Встановити порядок демонтажу обладнання дитячих ігрових та спортивних
майданчиків згідно з додатком № 7.
4. Дане рішення направити в КП "Тепло-місто" як балансоутримувачу.
5. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови
Куртинець О.С..

Міський голова

С.С.Бобик

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 12.12.2017 року № 66

Правила
утримання та експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків
у м. Іршава
1. Визначення.
Дитячий ігровий або спортивний майданчик (далі Майданчик) - це
предметно-просторова сфера для вільного відпочинку, дозвілля різних вікових груп
дітей.
2. Введення.
Згідно ДБН Б.2.2-5:2011 пп. 6.8, 6.8.1 дитячі майданчики організовують у
вигляді окремих майданчиків для різних вікових груп або як комплексні ігрові
майданчики із зонуванням за віковими інтересами. Для підлітків (від 12 років до 16
років) організовують спортивно-ігрові комплекси. Ігрові та спортивні майданчики
повинні бути обладнані малими архітектурними формами для відпочинку, ігор та
зайняття спортом.
Дані правила розроблені відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011, Наказу
Міністерства охорони здоров’я від 31.08.2009 № 653, «Правил будови і безпечної
експлуатації атракціонної техніки» затверджених наказом від 01.03.2006 № 110
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
3. Розташування майданчиків та безпечні зони.
Територія Майданчику для встановлення обладнання має бути відповідати
проектним рішенням та вимогам нормативно-правових актів, стандартів,
санітарних норм, будівельних норм і правил.
Відповідно до абзацу першого, другого пункту 4.10 в редакції Наказу
Міністерства охорони здоров’я від 31.08.2009 № 653 дворові території
мікрорайонів повинні бути озеленені відповідно до вимог державних стандартів,
норм і правил, а також нормативно-правових актів у сфері містобудування та
забезпечувати різні види відпочинку та занять всіх груп населення.
Майданчики повинні бути ізольовані від об'єктів обслуговування,
господарських дворів, магістральних вулиць смугою шириною не менше 1,5 м і не
повинні бути прохідними для пішоходів та транзитного руху транспорту.
Розміщення дитячих майданчиків на покрівлях напівпідземних і наземних
споруд забороняється.
Розташування дитячого ігрового або спортивного майданчика повинно
проводитись на стадії проекту, з врахуванням наступних позицій:
- особливості ландшафту (схили на місцевості, дерева, доріжки і т.д.);
- розташування підземних комунікацій в районі запланованого майданчика;
- направлення сонячного проміння протягом дня;

- обов’язкова наявність зон безпеки для кожного окремого ігрового
компонента майданчика (не менше двох метрів один від одного, для
гойдалок + 2 м);
- виділення вікових зон в зв’язку з відсутністю у маленьких дітей почуття
небезпеки та слабкою координацією рухів;
- огорожа майданчиків від близького проходження транспорту, пішохідних
доріжок, вигулу собак.
Важливе значення має екологічна та санітарна безпека на майданчиках.
Виключається сусідство з забрудненими водоймами, сміттєвими баками,
гаражами і т. д. Якщо викладене не можливо то обладнання необхідно
демонтувати.
При необхідності дерев’яні або металічні поверхні перед відкриттям
майданчика (після завершення зимового періоду) його необхідно пофарбувати.
Позачергові огляди проводяться після стихійного лиха та других непередбачуваних
обставин, які можуть спричинити пошкодження. Виявлені пошкодження
виправляються негайно. Якщо це неможливо, майданчик та обладнання повинні
бути закриті для використання.
Регулярний візуальний огляд складається з виявлення явної небезпеки, яка
може бути внаслідок вандалізму, неправильної експлуатації елементів майданчика
або природних умов.
Особливу увагу треба приділяти збереженню комплектності обладнання,
його структурній цілісності, справності обладнання, стану рухливих частин.
Результати огляду заносяться в журнал огляду (згідно затвердженої форми та
періоду проведення (щотижня, щомісяця)). При виявленні невідповідності
встановленим нормам обладнання чи комплектуючих частин, складається акт за
формою (акт при проведенні щорічного огляду (під час проведення місячника з
благоустрою)).
Огляди (тижневий, місячний, щорічний, позачерговий) майданчиків
здійснюється підприємством, установою, організацією незалежно від форм
власності, яка обслуговує житловий фонд.
Поточне обслуговування обладнання і поверхні майданчиків складається з
попередніх заходів по підтриманню рівня безпеки та ефективності. Такі заходи
повинні включати:
- перевірку вузлів кріплення скріплюючи елементів;
- перефарбування та фарбування поверхонь;
- обслуговування любих амортизуючи поверхонь;
- змазка підшипників;
- чистота;
- видалення битого скла та других уламків або забруднень;
- підсипка витоптаної поверхні до правильного рівня;
- чистка, миття, витирання обладнання до самих маленьких деталей;
- утримання огорожі в належному стані.
Обслуговування майданчиків включає в себе заходи по виправленню
дефектів або відновленню необхідного рівня безпеки ігрового обладнання та
поверхонь. Такі заходи включають:
- заміна кріплення;
- зварка металічних елементів;
- заміна зношених чи пошкоджених частин;

- заміна пошкоджених структурних елементів.
4. Вимоги до безпеки обладнання та поверхні майданчика.
Вимоги безпеки до обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків
повинні відповідати наступним вимогам:
- обладнання та його складові частини повинні відповідати загальним
вимогам безпеки і заходам захисту відповідно до встановлених вимог;
- відповідати віковій групі дітей;
- забезпечувати доступ дорослих для допомоги дітям усередині обладнання;
- не допускати скупчення води на поверхні та забезпечувати вільний стік і
просихання;
- конструкція обладнання має забезпечувати міцність, стійкість, твердість і
просторову незмінюваність;
- наявність виступаючих елементів обладнання з гострими кінцями або
крайками, здатними нанести травму не допускається.
Елементи конструкцій, що перевіряються розрахунком або випробуванням,
повинні витримувати найбільш несприятливе сполучення навантажень.
Для захисту дітей від падіння з обладнання його слід оснащувати поручнями
та огородженням.
Обладнання має унеможливлювати застрявання тіла, частин тіла, пальців,
волосся, одягу дитини, ґудзиків.
На сходах, доступним дітям до трьох років, поручні обладнують, починаючи
з першого східця.
Поверхня ігрового майданчика повинна бути вільна від будь-яких гострих,
заточених частин або виступів. Матеріали з незадовільними пом’ягчуючими
властивостями повинні бути тільки поза зоною приземлення.
Під всім обладнанням майданчика з висоти вільного падіння:
- більш ніж 600 мм повинна бути поверхня, пом’ягчуюча при приземленні
по всій області;
- менше ніж 600 мм повинна мати декілька властивостей, пом’ягчуючих
приземлення, але не вимагаючи випробувань (рихлий шар ґрунту або
дерен).
Обладнання ігрового комплексу повинно бути встановлено безпечним
способом кваліфікованим персоналом в відповідності з технічним паспортом на
кожен ігровий компонент майданчика, чи весь майданчик, а також згідно проекту,
нормативним документам та інструкціям виробника. Після завершення монтажу
обладнання власник (замовник) проводить комісійне обстеження і складає акт
приймання.
Під час обстеження перевіряється комплектність, правильність та надійність
зборки ігрових елементів, надійність кріплення до фундаментів, безпечність
покриття майданчика, наявність технічного паспорту виробу.
До оформлення акту прийомки майданчик та обладнання на ній повинні бути
закриті для використання.
5. Забезпечення безпечної експлуатації майданчиків.

Вимоги безпеки до обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків
повинні відповідати пп. 5.14, 5.15 «Правил будови і безпечної експлуатації
атракціонної
техніки»
затверджених
наказом
від
01.03.2006
№ 110 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Відповідно до пункту 4.12, 4.13 в редакції Наказу Міністерства охорони
здоров’я від 31.08.2009 № 653 вимоги до системи обслуговування передбачають,
що:
- ділянки дитячих та лікувально-профілактичних установ не повинні
безпосередньо прилягати до магістральних вулиць та промислово-складських зон;
- при реконструкції житлової забудови, яка вже склалася, необхідне
упорядкування територій відповідно до гігієнічних вимог та норм (інсоляції,
освітленості, забезпеченості об'єктами соцкультпобуту і т.ін.).
Підприємствам, які надають послуги з утримання будинків, споруд та при
будинкових територій та іншим балансоутримувачам дитячих ігрових та
спортивних майданчиків, встановити періодичність огляду обладнання дитячих
ігрових та спортивних майданчиків:
- регулярний візуальний огляд один раз на тиждень.
- функціональний огляд один раз на місяць з записом у журнал результатів
контролю за технічним станом обладнання дитячих ігрових та спортивних
майданчиків.
- щорічний основний огляд один раз на рік з оформленням акту огляду та
перевірки обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків (у термін
проведення місячника з благоустрою).
Загальні планові огляди майданчиків здійснюються при проведенні весняних
та осінніх оглядів жилих будинків.
Планові огляди містять в собі детальний огляд поверхонь майданчика,
перевірку дії і надійності обладнання. Особлива увага приділяється рухливим і
елементам з тертям.
При виявленні серйозних дефектів, які ставлять під загрозу безпеку, вони
повинні бути негайно усунуті.
Виконання ремонту під час експлуатації обладнання не рекомендовано, так
як можливе травмування обслуговуючого персоналу та присутніх дітей.
Зміна елементів або частин обладнання, які можуть призвести до небезпечної
експлуатації обладнання, можуть бути виконані тільки після консультації з
виробником. Якщо технічний стан обладнання небезпечне, допуск відвідувачів
повинен бути заборонений.
Обслуговуюча організація повинна вести записи, в встановлених журналах,
про всі здійснені роботи для безпечної експлуатації майданчиків:
- акти позачергових оглядів та перевірок;
- журнали огляду і обслуговування.
6. Загальні рекомендації.
Для підвищення рівня безпечної експлуатації на майданчиках
встановлюються таблички, що попереджають батьків про правила експлуатації та
вікових особливостях обладнання.

На майданчиках повинна бути інформація з вказанням контактного телефону
для повідомлення про серйозні пошкодження та поломки.

Керуючий справами виконкому

В.Ф.Мимріков

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 12.12.2017 року № 66
ЗАТВЕРДЖУЮ
Іршавський міський голова
Бобик С.С.
_______________________
(підпис)
__.__.2017 р.
М.П.

ПАСПОРТ
__________________________________________________________________
(найменування об’єкта)
1. Відомості загального характеру:
1.1. Повна назва об’єкта
__________________________________________________________________
1.2. Адреса об’єкта (найменування населеного пункту, вулиця, будинок)
__________________________________________________________________
1.3. Найменування організації, відповідальної за експлуатацію об’єкта
__________________________________________________________________

1.4. П.І.П. керівника організації, відповідальної за експлуатацію об’єкта
__________________________________________________________________
1.5. Номер телефону, факсу, електронна адреса організації, відповідальної за
експлуатацію об’єкта
__________________________________________________________________
1.6. Рік та місяць вводу в експлуатацію об’єкта
__________________________________________________________________
1.7. Балансова вартість об’єкта
__________________________________________________________________
1.8. Загальна площа об’єкта (кв. м.), розмір об’єкта
__________________________________________________________________
1.9. Наявність огорожі території об’єкта
__________________________________________________________________
1.10. Матеріал огорожі об’єкта (бетон, метал, дерево, пластик і т.д.)
__________________________________________________________________
1.11. Наявність покриття об’єкта (так/ні)
__________________________________________________________________
1.12. Матеріал покриття об’єкта (пісок, асфальт, бетон, щебінь, дерев’яне покриття,
штучна трава, резинобітум, декоративна плитка і т.д.)
__________________________________________________________________
1.13. Наявність електричного освітлення об’єкта (так/ні)
__________________________________________________________________
1.14. Вид електричного освітлення об’єкта (підвісне, прожекторне і т.д.)
__________________________________________________________________
1.15. Додаткові відомості про об’єкт
__________________________________________________________________
2. Технічна характеристика об’єкта
2.1. Найменування обладнання розташованого на об’єкті
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(№ найменування обладнання (конструктивної форми), які є на об’єкті, марка, рік
випуску, матеріал обладнання (конструктивної форми), технічний стан обладнання
(конструктивної форми)
2.2. Призначення експлуатації об’єкта
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2.3. Додаткова інформація
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Паспорт об’єкта склав
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(посада, П.І.П., підпис)
Керуючий справами виконкому

В.Ф.Мимріков

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 12.12.2017 року № 66
ЗАТВЕРДЖУЮ
Іршавський міський голова
Бобик С.С.
_______________________
(підпис)
__.__.2017 р.
М.П.

Технічний
стан
(задовільний/
незадовільний)

Керуючий справами виконкому

Прийняті
міри

Адреса
майданчика

Виявлені
недоліки

Число,
місяць, рік

№ п/п

Журнал
результатів контролю за технічним станом обладнання
дитячих ігрових та спортивних майданчиків
Відповідальний
П.І.П., підпис

В.Ф.Мимріков

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
від 12.12.2017 року № 66

ЗАТВЕРДЖУЮ
Іршавський міський голова
Бобик С.С.
_______________________
(підпис)
__.__.2017 р.
М.П.

Акт
огляду та перевірки обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків
м. Іршава
від «____»_________ _____р.

№_____

Власник___________________________________________________________
Адреса встановлення ________________________________________________
Характеристика поверхні дитячого ігрового чи спортивного майданчика:
№
Найменування
Результат
Виявлені
Перелік
Примітка
п/п
обладнання
огляду
недоліки
заходів,
щодо
усунення
виявлених
недоліків
Проведений огляд та перевірка обладнання дитячого ігрового чи спортивного
майданчика свідчить про наступне:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Відповідальний виконавець
__________________________________________________________________
(посада, П.І.П., підпис)
Члени комісії:
__________________________________________________________________
(посада,П.І.П., підпис)
__________________________________________________________________
(посада,П.І.П., підпис)
Керуючий справами виконкому
В.Ф.Мимріков

Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
від 12.12.2017 року № 66

ЗАТВЕРДЖУЮ
Іршавський міський голова
Бобик С.С.
_______________________
(підпис)
__.__.2017 р.
М.П.

Правила
експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків
Увага!
Діти до 7 років повинні знаходитись на дитячій площадці або спортивному
майданчику в супроводі та під наглядом батьків, вихователів, супроводжуючих
дорослих
Перед використанням ігрового обладнання переконайтесь у його безпеці та
справності та відсутності сторонніх предметів
Шановні відвідувачі!
На дитячій площадці забороняється:
1. Користуватися дитячим ігровим обладнанням особам старше 16 років та
вагою більше 70 кг.
2. Смітити, палити та залишати недопалки, приносити та залишати сміття.
3. Вигулювати тварин.
4. Використовувати ігрове обладнання не за призначенням.
5. Паркувати транспорт.
6. Розводити багаття.
7. Засмічувати територію зелених насаджень та дитячої площадки побутовим
сміттям;
8. Ламати та пошкоджувати дерева, кущі, газони, підвішувати на дерева
мотузки, качелі, гамаки;
9. Ламати та переміщати місця для сидіння та урни.
Номера телефонів для екстрених викликів:
Служба з надзвичайних ситуацій 101

Міліція 102
Медична служба 103
Шановні батьки, пам’ятайте Ви несете відповідальність за життя і
здоров’я дітей!
Керуючий справами виконкому

В.Ф.Мимріков
Додаток 6
до рішення виконавчого комітету
від 12.12.2017 року № 66

ЗАТВЕРДЖУЮ
Іршавський міський голова
Бобик С.С.
_______________________
(підпис)
__.__.2017 р.
М.П.

Керуючий справами виконкому

В.Ф.Мимріков

Примітка

П.І.П.
відповідаль

Місце
знаходжен
ня (адреса)
Обслугову
юча
організація
П.І.П.
керівника
тел.
Наявність
паспорту
(інш )
Загальний
технічний
стан
Виявлені
порушення

Назва
об’єкта

№ та дата
перевірки

Реєстр
дитячих ігрових та спортивних майданчиків

Додаток 7
до рішення виконавчого комітету
від 12.12.2017 року № 66

Порядок
демонтажу обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків
у м. Іршава
Рішення про демонтаж обладнання дитячих ігрових та спортивних
майданчиків у м. Іршава, приймається виконавчим комітетом Іршавської міської
ради за мотивованим зверненням балансоутримувача.

Керуючий справами виконкому

В.Ф.Мимріков

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 22.12.2017 р. року № 67
м. Іршава
Про уповноваження посадових осіб
на складання протоколів про адміністративні правопорушення
______________________________________________
Розглянувши пропозиції заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів Куртинця О.С., враховуючи висновки депутатської комісії з питань законності і
правопорядку, регламенту, етики, депутатської діяльності та адміністративно-територіального
устрою (голова комісії – Семак І.В.), на виконання рішення ІV сесії VІІІ скликання міської
ради від 24.11.2017 р. № 189, керуючись нормами статей 5, 6, 215, пунктами 2 та 2-1 статті 255
Кодексу України про адміністративні правопорушення, у відповідності до п. 4-б, ст. 38
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Уповноважити посадових осіб на складання протоколів
про адміністративні
правопорушення згідно з Додатком до цього рішення (додається).
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

проект
Додаток
до рішення виконкому
від 12.12.2017 р. № 67

Перелік посадових осіб, уповноважених на складання протоколів
про адміністративні правопорушення
№
п/п
1

2
3
4.
5.

Прізвище, ім’я, побатькові
Іванчо Ігор Ігорович

Посада

Інспектор відділу економічного розвитку, інвестицій, житловокомунального господарства та комунальної власності міської
ради
Чедрик Ольга Андріївна
Начальник Іршавського КП «Тепло-Місто»
Боршош Микола Іванович
Староста с. Лоза
Баник Антон Михайлович
Староста с. Собатин
Пишний
Володимир Інспектор відділу фінансово-господарського забезпечення
Григорович
міської ради
Керуючий справами

Мимріков В.Ф.

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 22.12.2017 р. року № 68
м. Іршава
Про присвоєння поштової адреси
______________________________________________
Розглянувши заяву гр. Горзова Віктора Вікторовича, мешканця с. Білки, вул.
Борканюка, 5 «Про присвоєння поштової адреси - м. Іршава, вул. Залізнична, 1/1-а об’єктам
нерухомого майна – належній йому земельній ділянці площею 0,0434 га кадастровий номер
2121910100:06:001:0276 та належному йому магазину змішаних товарів», керуючись п. 10-б,
ст. 30 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти гр. Горзову Віктору Вікторовичу, мешканцю с. Білки, вул. Борканюка, 5 поштову
адресу - м. Іршава, вул. Залізнична, 1/1-а об’єктам нерухомого майна – належній йому
земельній ділянці площею 0,0434 га кадастровий номер 2121910100:06:001:0276 та належному
йому магазину змішаних товарів.
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

РІШЕННЯ
від 22.12.2017 р. року № 69
м. Іршава
Про присвоєння поштової адреси
______________________________________________
Розглянувши заяву гр. Рацина Руслана Юрійовича, мешканця с. Сільце, вул. 60- річчя,
19 «Про присвоєння поштової адреси - м. Іршава, провул. Летище, 14 об’єкту нерухомого
майна –належному йому будинку садибного типу», керуючись п. 10-б, ст. 30 Закону України
« Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти гр. Рацину Руслану Юрійовичу, мешканцю с. Сільце, вул. 60- річчя, 19 поштову
адресу - м. Іршава, провул. Летище, 14 об’єкту нерухомого майна –належному йому будинку
садибного типу.
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

РІШЕННЯ
від 22.12.2017 р. року № 70
м. Іршава
Про проведення робіт на шляхах
місцевого значення та вулицях міста
______________________________________________
Розглянувши та обговоривши звернення жителів міста щодо необхідності виконання
робіт на шляхах місцевого значення та вулицях міста, керуючись п. 1-а, ст. 30 Закону
України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити обмежувачі швидкості руху транспорту («лежачі поліцейські») в місцях
пішохідних переходів поблизу шкіл та ДНЗ по вулицям Шевченка, Гагаріна

та

Білецькій.
2. Звернутись до Іршавської філії «Райавтодор» з клопотанням виконати роботи по
встановленню обмежувачів швидкості руху транспорту («лежачі поліцейські») в місцях
пішохідних переходів поблизу шкіл та ДНЗ по вулицям Шевченка, Гагаріна

та

Білецькій у відповідності до загальних технічних вимог по встановленню «Пристрою
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і
дорогах» (ДСТУ 4123:2006) та після надання погодження з органами поліції.
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 22.12.2017 р. року № 71
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, с.
Собатин та с. Лоза «Про надання пільг по сплаті батьківських коштів за відвідування дітьми
ДНЗ», враховуючи діюче законодавство по наданню пільг малозабезпеченим сім’ям, у
відповідності до п. 8-б, ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Надати пільгу в сплаті батьківських внесків за відвідування ДНЗ № 1: Куртинець Марія Іванівна, Бокотей Ксенія Максимівна – 100% (сім’я учасника
АТО), Вінар Елеонора Олексіївна, Січ Іван Іванович, Іванчо Тетяна Іванівна, Рогач Василь
Васильович, Лета Тетяна Павлівна, Муска Евеліна Василівна, Ваш Андрій Юрійович,
Горянська Тетяна Володимирівна, Бумбі Ганна Іванівна, Бумбі Кіра Іванівна, Бумбі Кіян
Іванович, Климович Сергій Сергійович, Негря Микола Романович, Ломага Михайло
Михайлович, Варваринець Артем Валерійович, Химинець Василь Васильович, Палош
Владислав Петрович, Поштак Марія Степанівна, Поштак Інна Степанівна, Ребрей Андрій
Андрійович, Ребрей Аліна Андріївна, черничко Дарина Василівна – 50% (багатодітна сім’я);
ДНЗ № 2 м. Іршава: Лелітка Дарина Іванівна – 100% (дитина без батька), Сівач БогданДмитро Віталійович, Сівач Роман-Артем Віталійович, Коваль Анастасія Олександрівна,
Горянська Ангеліна Віталіївна, Горянська Мар’яна Віталіївна – 100% (сім’я учасника АТО),
Костак Софія Василівна, Вовканич Михайло Васильович, Добра Павло Федорович, Костак
Іванна Олександрівна, Марканич Михайло Юрійович, Марканич Марічка Юріївна,
Марканич Іван Юрійович, Повх Дарина Іванівна, Стахів Андрій Віталійович, Брич
Анастасія Олександрівна, Меренич Назар Романович, Білак Надія Іванівна, Карабиньош Єва
Іванівна, Кампо Оскар Олександрович, Мошкола Ангеліна Іванівна, Бобіта Данієль
Романович – 50% (багатодітна сім’я); ДНЗ № 3 м. Іршава: Осташко Олександра Іванівна –
100% (сім’я учасника АТО), Романець Петро Петрович, Романець Соломія Петрівна,
Романець Ольга Петрівна, Карабиньош Дарія Іванівна, Карабиньош Вікторія Іванівна, Баран
Анастасія Романівна, Петечук Софія Василівна, Чедрик Юрій Юрійович, Огар Василь
Васильович, Гардобей Сергій Ярославович, Ковальчук Назарій Орестович, Кукса Євгеній
Геннадійович, Кукса Вадим Геннадійович, Білецький Владислав Романович, Плешко Софія
Сергіївна, Дешко Анастасія Олександрівна, Томаш Даніель Іванович, Томаш Богдан
Іванович, Матішинець Максим Віталійович, Матішинець Юлія Віталіївна, Кобаль Софія
Юріївна, Химинець Іван Іванович, Химинець Евеліна Іванівна, Росоха Дмитро Васильович,
Росоха Василь Васильович, Худа Даніель Андрійович, Данаканич Василь Васильович,
Шерегій Назар Олександрович, Шерегій Олександр Олександрович, Староста Арсеній
Юрійович, Нуралієва Вікторія Ростиславівна, Нуралієва Софія Ростиславівна, Гуські
Валерія Миколаївна, Зейкан Соломія Сергіївна – 50% (багатодітна сім’я); ДНЗ № 4: Пацкан
Владислав Юрійович, Матішинець Соломія Степанівна – 100% (батько – учасник АТО),
Косюк Богдан Михайлович, Росоха Софія Максимівна, Мейсарош Павло Ярославович,

Мейсарош Ніколетта Ярославівна, Йонаш Денис Яношович, Щока Яна Іванівна, Щока
Катерина Іванівна, Андрашко Вероніка Іванівна, Андрашко Іванна Іванівна, Нодь Іванна
Василівна, Нодь Михайло Васильович – 50% (багатодітна сім’я), Кебелеш Ілля Романович
– 100% (дитина - інвалід), ДНЗ с. Лоза: Чедрик Олександра Миколаївна – 100% (сім’я
учасника АТО), Гаджега Марія Валеріївна, Матіко Дарина Вікторівна, Симканич Василь
Васильвич, Твердохліб Каріна Романівна, Твердохліб Ангеліна Романівна, Химич Микола
Євгенович, Худанич Станіслав Ярославович, Черніков Павло Миколайович - 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 ФГЗ,
головного бухгалтера міської ради Білей М.В..
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
від 22.12.2017 р. року № 72
м. Іршава
Про прийняття проекту рішення «Про затвердження
Іршавському комунальному підприємству «Тепло-Місто»
тарифу для населення – квартирна плата та плата
за утримання будинку та прибудинкової території житлових будинків

_____________________________________
Заслухавши та обговоривши подання Іршавського комунального підприємства «ТеплоМісто» від 12.12.2017 р. № 1194 щодо необхідності затвердження тарифу для населення –
квартирної плати та плати за утримання будинку та прибудинкової території житлових будинків, у
відповідності до вимог 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 житловокомунальні послуги», згідно до п. 2, ч. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Прийняти проект рішення «Про затвердження Іршавському комунальному підприємству «ТеплоМісто» тарифу для населення – квартирної плати та плати за утримання будинку та прибудинкової
території житлових будинків»:
1. Затвердити тариф для населення:
– квартирна плата та плата за утримання будинку та прибудинкової території житлових будинків –
1,42 грн. за м.кв загальної житлової площі.
2. Розрахунок тарифу – квартирна плата та плата за утримання будинку та прибудинкової території
житлових будинків, розроблений Іршавським КП «Тепло-Місто» - затвердити.
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 житловокомунальних послуг чинним нормативам, стандартам та правилам.
6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету № 322 від 11.08.2008 р.
«Про затвердження Іршавському
комунальному підприємству «Тепло-Місто» тарифів на
утримання житла та прибудинкових територій житлових будинків».
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 22.12.2017 р. № 73
м. Іршава
Про продовження терміну дозволу ФОП Малеті Михайлу Васильовичу,
мешканцю с. Іза, вул. Соборної України, 12, Хустського району
на торгівлю в магазині «Автолюкс» за адресою: м. Іршава, вул. Шевченка, 42/2
____________________________________________
Розглянувши та обговоривши заяву

ФОП Малети Михайла Васильовича, мешканця с.

Іза, вул. Соборної України,12, Хустського району « Про продовження терміну дії дозволу на
торгівлю в

магазині «Автолюкс»

за адресою: м. Іршава, вул. Шевченка, 42/2», 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 Малеті Михайлу Васильовичу, мешканцю с. Іза, вул.
Соборної України, 12, Хустського району на торгівлю в магазині «Автолюкс» за
адресою: м. Іршава, вул. Шевченка, 42/2.
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

РІШЕННЯ
від 22.12.2017 р. року № 74
м. Іршава
Про затвердження проекту бюджету
Іршавської міської ради на 2018 рік.
Розглянувши проект бюджету Іршавської міської ради на 2018 рік,
керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити проект бюджету Іршавської міської ради на 2018 рік (додається).
2. Подати проект бюджету міської ради на 2018 рік на розгляд сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань роботи з виконавчими органами Куртинця О.С..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 22.12.2017 р. року № 75
м. Іршава
Про основні напрямки Програми соціально-економічного розвитку
Іршавської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.
Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. «Про
основні напрямки Програми соціально-економічного розвитку Іршавської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік», враховуючи пропозиції членів виконкому,
представників громадськості, на підставі
ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради

ВИРІШИВ:

1.
Схвалити основні напрямки Програми соціально-економічного розвитку
Іршавської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік (додаються).
2.
Зобов’язати виконком, відповідні підрозділи міської ради представити на
розгляд чергової сесії проект Програми соціально-економічного розвитку Іршавської
об’єднаної територіальної громади на 2018 рік, підготовлений з врахуванням схвалених
напрямків та показників міського бюджету.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконком.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 22.12.2017 р. року № 76
м. Іршава

Про затвердження ПКД
_______________________________________
Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика Степана
Степановича про необхідність затвердження ПКД капітальних ремонтів вулиць міста,
враховуючи позитивні експертні висновки філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Закарпатській
області, на підставі п. 1-а, ч. 1, ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити проектно-кошторисну документацію:
- «Капітальний ремонт вул. Миру у м. Іршава» на суму 270,278 тис.грн., виготовлену
ЗВКП «Укрдіпродор»;
- «Капітальний ремонт вул. Польова у м. Іршава» на суму 674,719 тис.грн., виготовлену
ЗВКП «Укрдіпродор»;
- «Капітальний ремонт вул. Горького-Фізкультурна-Спортивна у м. Іршава» на суму
1209,397 тис.грн., виготовлену ЗВКП «Укрдіпродор»;
- «Капітальний ремонт вул. Дружби у м. Іршава» на суму 309019 тис.грн., виготовлену
ЗВКП «Укрдіпродор»;
- «Капітальний ремонт вул. Зелена у м. Іршава» на суму 236,083 тис.грн., виготовлену
ЗВКП «Укрдіпродор»;
- «Капітальний ремонт вул. Залізнична у м. Іршава» на суму 608,995 тис.грн., виготовлену
ЗВКП «Укрдіпродор»;
- «Капітальний ремонт вул. Поштова у м. Іршава» на суму 881,321 тис.грн., виготовлену
ЗВКП «Укрдіпродор»;
«Капітальний ремонт вул. Слов’янська у м. Іршава» на суму 1470,108 тис.грн.,
виготовлену ЗВКП «Укрдіпродор»;
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

