УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
від 25.01.2017 рік № 1
м. Іршава
Про затвердження штатного розпису
Іршавського комунального підприємства «Тепло-Місто» на 2017 рік
__________________________________________
Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. про
необхідність затвердження штатного розпису Іршавського комунального підприємства
«Тепло-Місто» на 2017 рік, запропонований КП «Тепло-Місто» штатний розпис ( лист від
12.01.2017 року вих. № 20), у відповідності до п. 1-а, ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Штатний розпис Іршавського комунального підприємства «Тепло-Місто» на 2017 рік з
01.01.2017 року затвердити (додається).
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 25.01.2017 рік № 2
м. Іршава
Про затвердження штатного розпису
комунального підприємства по водопостачанню
Іршавської міської ради на 2017 рік
__________________________________________
Заслухавши та обговоривши інформацію міського голови Бобика С.С. про
необхідність затвердження штатного розпису комунального підприємства по
водопостачанню Іршавської міської ради на 2017 рік, запропонований ІКПВ штатний
розпис ( лист від 20.01.2017 року вих. № 44), у відповідності до п. 1-а, ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Штатний розпис комунального підприємства по водопостачанню Іршавської міської ради
на 2017 рік з 01.01.2017 року затвердити (додається).
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 25.01.2017 р. № 3
м. Іршава
Про визначення об’єкту для відбування адміністративного стягнення
у вигляді громадських робіт та видів цих робіт
_____________________________________
Заслухавши та обговоривши інформацію інспектора з організаційних питань міської ради
Мимрікова В.Ф. щодо необхідності визначення об’єкту для відбування адміністративного
стягнення у вигляді громадських робіт та видів цих робіт згідно запитів №№ 10, 11, 12 від
10.01.2017 р. Іршавського районного відділу з питань пробації Західного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації, у відповідності до ст. 38
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради

ВИРІШИВ:

Визначити на 2017 рік:
- Іршавське комунальне підприємство «Тепло-Місто» як підприємство, де
будуть
проводитись суспільно-корисні роботи порушниками, на яких судом накладено
адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт або засудженими до покарання у
вигляді громадських робіт;
- перелік суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено
адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт або засуджених до покарання у
вигляді громадських робіт:
а) очищення тротуарів міста від снігу, посипання тротуарів протиожеледним матеріалом;
б) ліквідація стихійних смітників, завантаження сміття на трактор;
в) очищення паркових зон та скверів від сміття, згрібання листя та очищення паркових доріжок
від дикоростучих трав;
г) очищення кюветів та водовідвідних каналів від сміття, парослів та нанесеного намулу;
д) розбирання покриттів та основ вулиць міста, згрібання непридатного матеріалу, одержаного
від розбирання;
е) викошування придорожніх смуг міста від дикоростучих трав, чагарників, кущів;
ж) наведення належного стану на кладовищах;
з) обрізка кущів;
і) облаштування клумб, висадка квітів, прополка пішохідних доріжок та площі;
и) інші сезонні роботи, пов’язані з благоустроєм міста.
2. Направити визначений перелік робіт для погодження до Іршавського районного відділу з питань
пробації Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та
пробації.
1.

3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Мейсароша В.В..
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 25.01.2017 р. року № 4
м. Іршава
Про присвоєння поштової адреси
______________________________________________
Розглянувши заяву гр. Густі Віталії Василівни, м. Іршава,
присвоєння поштових адрес належному

їй

садовому

«Про

м. Іршава, вул. Глибока, 11 об’єктам нерухомого майна будинку

та

земельній

ділянці

кадастровий

номер

за адресою м. Іршава, вул. Глибока, б/н», керуючись п. 10-б, ст. 30

2121910100:

Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти гр. Густі Віталії Василівні, м. Іршава,

поштові адреси -

м. Іршава, вул. Глибока, 11 об’єктам нерухомого майна - належному їй садовому будинку
та земельній ділянці кадастровий номер 2121910100

за адресою м. Іршава, вул.

Глибока, б/н.
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 25.01.2017 р. № 5
м. Іршава
Про затвердження гр. Микиті Ю.П., м. Іршава,
детального плану території земельної ділянки площею 0,0542 га
для будівництва та обслуговування торгово-офісного центру
в межах міста Іршава за адресою м. Іршава, вул. Шевченка, 69
____________________________________________
Розглянувши та обговоривши заяву гр. Микити Ю.П., м. Іршава, вул. Шевченка, 56/3
«Про затвердження детального плану території земельної ділянки площею 0,0542 га для
будівництва та обслуговування торгово-офісного центру в межах міста Іршава за адресою м.
Іршава, вул. Шевченка, 69, детальний план території, у
відповідності до
Наказу
Мінрегіонбуду від 16.11.2011 р. № 290 та ст. 31 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити гр. Микиті Ю.П., м. Іршава, вул. Шевченка, 56/3 детальний план території
земельної ділянки площею 0,0542 га для будівництва та обслуговування торгово-офісного
центру в межах міста Іршава за адресою м. Іршава, вул. Шевченка, 69.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Рацина М.О..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 25.01.2017 р.
м. Іршава

№6

Про передачу з державного житлового фонду
у приватну власність житла і видачу свідоцтва
про право власності на нерухоме майно.
________________________________________
Розглянувши заяву гр. Копа М.М., жителя м. Іршава,
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 :
- Копа Михайло Михайлович – на 2-кімнатну квартиру за адресою: м. Іршава, вул. Гагаріна,
буд. 24, кв. 3.
2. Зобов’язати гр. Копа М.М, 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

