проект

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
VІІІ скликання

РІШЕННЯ
від __.__.2018 р. № _____
м. Іршава
Про хід виконання рішень виконавчого комітету міської ради в 2017 році
Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами, секретаря виконавчого
комітету міської ради Мимрікова В.Ф. «Про хід виконання рішень виконавчого комітету
міської ради в 2017 році», у відповідності до ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Інформацію керуючого справами, секретаря виконавчого комітету міської ради Мимрікова
В.Ф. «Про хід виконання рішень виконавчого комітету міської ради в 2017 році» взяти до
відома.
2. Керуючому справами, секретарю виконавчого комітету міської ради Мимрікову В.Ф.
регулярно інформувати міського голову, виконком, депутатів міської ради про стан виконання
рішень виконавчого комітету міської ради, прикладати всіх зусиль для забезпечення дієвості
рішень виконавчого комітету міської ради.
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
від __.__.201__ р. № ____

РІШЕННЯ

м. Іршава
Про прийняття проекту рішення
«Про затвердження Іршавському КП
«Тепло-Місто» тарифів на роботу
однієї години трактора та телевишки»
_______________________________________
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 ”, розглянувши подання Іршавського комунального підприємства
«Тепло-Місто» № 1215 від 20.12.2017 р. щодо необхідності затвердження
тарифів на роботу однієї години трактора та телевишки, надану калькуляцію
розрахунків, виконком Іршавської міської ради, В И Р І Ш И В :
1. Прийняти проект рішення «Про затвердження Іршавському КП
«Тепло-Місто» тарифів на роботу однієї години трактора та телевишки».
2. Затвердити Іршавському комунальному підприємству «Тепло-Місто»
наступні тарифи на роботу однієї години трактора та телевишки:
- робота трактора - 200,00 грн./год.;
- робота автомобіля бортового (телевишка) – 300,00 грн./год..
3. З метою отримання зауважень і пропозицій від населення міста,
опублікувати відповідне повідомлення щодо проекту 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Куртинця О.С..
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики і сфері господарської
діяльності", з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб __________ року
оприлюднено проект рішення виконкому Іршавської міської ради « Про затвердження Іршавському КП
«Тепло-Місто» тарифів на роботу однієї години трактора та телевишки» з аналізом його регуляторного
впливу.
Із зауваженнями та пропозиціями звертатися до виконавчого комітету Іршавської міської ради у
письмовому вигляді протягом місяця з дня опублікування за адресою: м. Іршава, пл. Народна, 2. За
додатковою інформацією звертатись за тел. (03144) 2-26-42.

Міський голова

С.С.Бобик

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
від __.__.201__ р. № ____
м. Іршава
Про прийняття проекту рішення
«Про затвердження Іршавському КП
«Тепло-Місто» тарифів на роботу
однієї години трактора та телевишки»
_______________________________________
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 ”, розглянувши подання Іршавського комунального підприємства «Тепло-Місто»
№ 1215 від 20.12.2017 р. щодо необхідності затвердження тарифів на роботу однієї години трактора та
телевишки, надану калькуляцію розрахунків, виконком Іршавської міської ради, В И Р І Ш И В :
1. Прийняти проект рішення «Про затвердження Іршавському КП «Тепло-Місто» тарифів на роботу
однієї години трактора та телевишки».
2. Затвердити Іршавському комунальному підприємству «Тепло-Місто» наступні тарифи на роботу однієї
години трактора та телевишки:
- робота трактора - 200,00 грн./год.;
- робота автомобіля бортового (телевишка) – 300,00 грн./год..
3. З метою отримання зауважень і пропозицій від населення міста, опублікувати відповідне повідомлення
щодо проекту 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Куртинця О.С..
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Іршавської
міської ради «Про затвердження Іршавському КП «Тепло-Місто» тарифів на роботу
однієї години трактора та телевишки»
1.Визначення проблеми . Обґрунтування.
Необхідність розгляду цього питання пов’язана з тим, що збільшено вартість на паливо - мастильні
матеріали, підвищена мінімальна заробітна плата. Калькуляція на тарифи за роботу однієї години трактора
та телевишки Іршавського міського господарства з благоустрою були затверджені Іршавським міським
головою в 2006 році, де :
- за роботу 1 маш/год трактора, потужність 40 к.с. (Програмний комплекс АВК, розцінка С201-408)
витрати складали 61,62 грн./год.;
- за роботу 1 маш/год автомобіля бортового, вантажопідйомність до 5 тн. (Програмний комплекс
АВК – 3, розцінка С200-2)витрати складали – 69,64 грн./год.
Рішенням 8 сесії 6 скликання Іршавської міської ради «Про деякі питання фінансово-господарської
діяльності комунального
підприємства «Тепло-Місто» в період проведення реорганізації міського
господарства з благоустрою шляхом приєднання його до комунального підприємства «Тепло-Місто» від
04.05.2011р. №182 дозволено Іршавському КП «Тепло-Місто» на період до 01.08.2011р., до затверджених
нових тарифів, застосовувати діючі тарифи на вивіз сміття та інші тарифи, затверджені Іршавському МГБ.
Отже калькуляція на тарифи за роботу однієї години машин КП «Тепло-Місто» не змінювались з
2006 року.
1. Основна складова – це підвищення мінімальної заробітної плати.
2. Друга основна складова – це збільшення вартості на паливо-мастильні матеріали, витрат на ремонт
та придбання деталей.
З метою усунення негативного впливу вище наведених факторів, необхідно підвищити тарифи
відповідно до економічно обґрунтованого рівня.
2. Цілі державного регулювання:
- встановлення економічно обґрунтованих тарифів;
- покращення фінансового стану Іршавського КП «Тепло – Місто» , що дасть можливість забезпечити
своєчасне та якісне надання послуг;
- своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії, по виплаті заробітної плати працівникам та своєчасна сплата
податкових зобов’язань.
3. Альтернативні способи.
Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є :
недопущення заборгованості за спожиті енергоносії ;
недопущення заборгованості із виплати заробітної плати ;
підвищення тарифу на послуги - це забезпечення стабільності роботи підприємства, покращення
технічного стану його, позитивний вплив на якість послуги, що надається.
4. Механізм розв’язання проблеми:
Механізм дії даного регуляторного акту полягає в забезпеченні збалансованості інтересів Споживачів та
Виконавців послуг :Споживачам забезпечується прозорість та доступність плати за надані послуги,
Виконавцям послуг забезпечується повне відшкодування вартості послуг.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту:
Збільшення фінансових надходжень :
стабілізує роботу підприємства.
Метою регулювання вартості послуг органами місцевого самоврядування є недопущення встановлення
економічно необґрунтованих тарифів на даний вид послуг.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту:
Метою затвердження даного регуляторного акту є встановлення порядку накопичення та використання
коштів на проведення розрахунків, недопущення заборгованості до бюджетів усіх рівнів та заборгованості із
виплати заробітної плати.
В результаті проведення досліджень результативності прийняття регуляторного акту будуть аналізуватися
такі показники:
рівень відшкодування тарифом витрат на послуги;
кількість звернень та скарг громадян зі сторони споживачів.
7. Строк дії акту:
Терміни дії запропонованого регуляторного акту постійний, з можливістю внесення до нього змін.
8.Показники результативності регуляторного акту:
В результаті впровадження регуляторного акту будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники:
1.Рівень відшкодування тарифами витрат виконавців послуг.
2.Рівень розрахунків з оплати праці.
3.Показник якості надання послуг – скорочення кількості скарг на якість послуг.
Прийняття цього акту має за мету покращення якості послуг та збереження основних засобів , а також
покращення фінансового стану підприємства.

Начальник Іршавського КП «Тепло-Місто»

Чедрик О.А.

проект

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від __.__.2018 р. № ___
м. Іршава
Про визначення об’єкту для відбування адміністративного стягнення
у вигляді громадських робіт та видів цих робіт
_____________________________________
Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами, секретаря виконкому
міської ради Мимрікова В.Ф. щодо необхідності визначення об’єкту для відбування
адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт та видів цих робіт згідно запитів №№
УП/3/6/1, УП/3/6/48, УП/3/6/68 від 02.01.2018 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 2018 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 з
питань діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

БОБИК С.С.

проект

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ
від __.__.2018 р. року № __
м. Іршава
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. 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.

