Додаток
до рішення VI позачергової сесії Іршавської міської ради
VІІІ скликання від 22.12.2018 р. №262

Програма соціально-економічного розвитку Іршавської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік
№
п/
п

заходи

Термін
виконання

Відповідальний за
виконання

Наповнення міського бюджету
Провести
інвентаризацію
земельних
ділянок,
на
території
ОТГ, опрацювати з
Секретар ради,
1.
До 01.06.2018
підприємцями, керівниками підприємств і організацій питання щодо викупу
депутатський
орендованих земельних ділянок, провести аукціон по продажу 3-х земельних ділянок р.
корпус
Заст. міського
2. Постійно контролювати і економити видатки бюджету на утримання установ
Протяг. року
міськради
голови, нач. відділу
ФГЗ,
гол. бухгалтер,
Заст. міського
3. Провести перевірку _офіційно-зареєстрованих працівників _згідно законодавства на Протяг. року
підприємствах, організаціях, торгівельних закладах міста та сіл ОТГ
голови,
нач. відділу ФГЗ,
головний бухгалтер
Земельні питання
4. Продовжити підготовку матеріалів по встановленню меж міста
І півріччя
Секретар ради
Продовжити
роботу
щодо
розробки
технічної
документації
та
виділити
ділянки
для
Виконком,
деп.
5.
ІІ квартал
розміщення збірно-розбірних гаражів в районі вул. Набережної _
корпус,
секретар ради
Здійснити
заходи
з
упередження
непродуманого
стихійного
самозахоплення,
Секретар
ради, деп
6.
Протяг. року
виділення або самозабудови земельних ділянок
корпус
Утримання шляхової та вуличної інфраструктури
Капітальний
ремонт
вулиць:
Білецька,
Шевченка, Гагаріна, Слов’янська,
7.
Виконком, заст.
Б.Хмельницького, Глибока, Поштова, Миру, Дружби, Зелена, Гірна, Залізнична,
міського
Фізкультурна, Спортивна, Польова, Горького, Тітова, Фединця, Ніколаєва, ІІ-ІІІ
Борканюка, центральної дороги с. Лоза, пішохідної велосипедної доріжки до квартали
голови
перехрестя с. Лоза – с. Собатин, внутріквартальний проїзд біля будинку № 5по вул.
Набережній із співфінансуванням спонсорів,
8. Поточний ремонт: вулиці Карпатська, 40-рі. Перем оги, Нова. Федорова, Комарова,
Виконком, заст.
Локоти, провул. Партизанський, Білецька, Гагаріна, Севастьянова Шкільна,
міського
Волошина, благоустрій території в дворі Шевченка 33 (біля ДПА), благоустрій ІІ-ІІІ
території перед входом до міського ринку; майданчики для стоянки автомобілів біля квартали
голови
держказначейства по вул. Шевченка велосипедної доріжки вздовж стадіону,
Виконком,
ІІ-ІІІ
Кутузова, Підлісна, Фруктова, Виноградна, Глибока Лісна, Партизанська, Соколачка
заступник
міського
(Чапаєва), провул. Шевченка, Заводська, Будівельна, пішохідний перехід між вул. квартали
голови
Першотравневою та вул. Севастьянова, Ст. Вайди, Шкільна (біля гаражів), с. Собатин
(верхній присілок), доріжка від РБК до мосту, парковка автомобілів біля мосту в

примітка

міській парк, біля управління соцзахисту, біля гімназії, біля Свято-Іллівського Храму,
благоустрій прибудинкової території будинків вул. Шевченка, 54, 56, 58,
реконструкція центральної площі міста біля торгівельного центру, асфальтування
вулиці Нижня довжиною 80 м до перехрестя; ремонт дороги в об’їзд заводу
продтоварів; вирішення проблеми дорожньої розв’язки по вул. Федорова біля «Нової
пошти»; завершення асфальтування вул.. Мічуріна біля буд. №№ 24, 26, 28
9. Капітальне будівництво мосту через р. Іршавку біля Свято-Іллівського Храму
- Будівництво на території с. Лоза
Будівництво дороги від буд. № 56 до буд. № 342 (вишня вулиця);
- Будівництво дороги від буд. № 1 до буд. № 29 (вишня вулиця);
- поточний ремонт дороги місцевого значення Лоза-Гребля бруківкою 100 кв.м.;
- Будівництво дороги від центральної дороги до стадіону протяжністю 120 м.;
- Будівництво дороги від буд. № 22 до будинку культури протяжністю 50 м.;
10. - Прочистка існуючих та облаштування нових водовідвідних канав, кюветів,
До 1
ливневих стоків вздовж шляхів та вулиць міста (при відсутності на вулицях ливневих
жовтня
водостічних мереж)
роботи з водовідведення вул. Мічуріна, провул. Білецький, вул. Річна;
Промивка каналізаційних мереж та мереж відведення дощових вод (ливневка);
Реконструкція ливневої каналізації вул. Партизанської (від перехрестя з вул.
Білецькою біля кафе «Галка» до р. Іршавки) за дольової участі жителів вулиці
12. - Встановити обмежувачі швидкості по вул. Першотравнева, вул. Шкільна 29-30, Протягом
іншим вулицям міста (за погодженням із органами поліції)
року
13. Продовжити роботи з благоустрою скверів: вул. Шевченка (поблизу І півріччя
Держказначейства, воїнів-афганців, героям – чорнобильцям, біля готелю Іршава, біля
РДА, біля Коопунівермагу)
14. Фонтани: відновлення роботи фонтану в сквері воїнам-афганцям
липень
будівництво нового фонтану в одному із скверів міста
15. Проектування паркової зони поблизу Свято-Іллівської церкви та мотузкового парку
І півріччя
16. Тротуари – капітальний ремонт тротуарів по вулицям:
І півріччя
Федорова, вул. Б.Хмельницького, Білецька; Гагаріна. Шкільна (від відділу освіти до
вул. Білецької,
- тротуар вул. Севастьянова-вул. Тітова-вул.Ніколаєва;
- пішохідні доріжки в сквері поблизу ЗОШ № 1 по вул. Шевченка
Пішохідні переходи, пішохідні доріжки
Облаштування освітлення пішохідних переходів на центральних вулицях міста;
Будівництво доріжки, що з’єднає стару на нову дорогу до кладовища по вул.
Українській;
Встановлення пішохідної доріжки по вул. Шевченка біля магазинів ПП Селянчина,
Лупака, Полянського вул. Українській;
17. Встановлення дорожніх знаків по вул. Ніколаєва, Титова, Севастьянова (головна та
другорядна дорога)
18. Вуличне освітлення вирівнювання та фарбування опор вуличного освітлення;
І півріччя
Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць Гагаріна, Шевченка, Білецька,

КП ТМ, заступник
міського
голови, жителі
міста
Виконком,
заступник міського
голови
Виконком, КП ТМ,
заступник міського
голови
КП ТМ, Заст.
міського голови
КП ТМ, заст.
міського голови
Виконком,
заступник міського
голови, СГД, КП
ТМ

КП ТМ, заступник
міського

Федорова;
- Відновити освітлення у всіх дворах багатоповерхових будинків.
- Встановити світильники на з’їзді з вул. Першотравнева - на Піонерську.
- Освітити пішохідні мости по провул. Партизанському та вул. Піонерській,
- Освітити круг в центрі міста;
- модернізація вуличного освітлення та модернізація вуличних ліхтарів,
встановлення вуличного освітлення в кварталі Гнитилів Тік (с. Лоза)
облаштування вуличного освітлення вул. Тиха
- Реконструкція вуличного освітлення с. Собатин
19. Водопровідні та каналізаційні мережі:
Протягом
Капітальне будівництво каналізаційних мереж вулиць Миру, Зелена, Тітова,
року
Словянська, Фізкультурна – Спортивна, Пушкіна, Севастьянова
- продовжити роботи по облаштуванню жителями міста на вулицях без центральної
каналізації автономних водовідвідних систем (септиків), зокрема по вул.
Севастьянова, Першотравнева;
- реконструкція каналізаційної мережі по вул. Конституції від каналізац. колодязю
навпроти буд. № 27 до буд. № 49, довжиною 220 м.
Вивчити можливість облаштування каналізаційних мереж вул. Мічуріна,
Павлова,Пушкіна, Суворова;
- реконструкція підводу канал. мереж до будинку № 27 по вул. Шкільна;
Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Тітова, Терешкової,
Севастьянова, Феннича;
вивчення питання водопостачання с. Лоза;
Вивчити питання можливості будівництва каналізаційної мережі по вул. Зарічній в м.
Іршаві та вул. Нижня в с. Лоза;
Вивчити питання підключення до центральної каналізації вул. Локоти
Капітальний ремонт насосного обладнання водонапірної та
каналізаційнонапірної станцій ІКПВ;
20. Благоустрій території громади:
Протягом
- очистка від побутового сміття, ліквідація стихійних смітників (береги р. Іршавка,
року
в т.ч. в р-ні вул. Набережної та поблизу підвісних мостів);
- продовжити роботи по покращенню якості надання послуг з вивезення ТПВ
(придбання спец автомобіля, сучасних контейнерів, облаштування майданчиків ТПВ);
- провеси роботу по укладанню угод про вивіз сміття з населенням та СГД;
- -провести весняну та осінню толоки з посадкою дерев тощо;
-придбання та встановлення 4-х дитячих ігрових майданчиків;
- . благоустрій території перед входом до міського ринку;
- упорядкування розміщення тимчасових споруд для утримання домашньої птиці на
прибудинковій території будинків по вул. Набережній з боку ріки Іршавки;
- Опрацювати питання збору вторсировини.
- Вирішити питання з вивезення сміття з с. Собатин.

голови

КП ТМ, ІКПВ,
заступник міського
голови

КП «Тепло-Місто»,
ІКПВ,
заступник міського
голови
виконком,
депутатський
корпус, ФОП
Дешко О.О.

Опрацювати питання відкриття соціальної аптеки для незахищених верств населення
об’єднаної територіальної громади;
Упорядкування згідно чинного законодавства питання із самовільно зайнятими
земельними ділянками вздовж вул.. Набережної (з боку р. Іршавка);
Продовжити роботу по встановленню на вулицях міста камер відеоспостереження;
Провести обрізку аварійних дерев по вул. Шевченка біля магазинів ПП Селянчина,
Петровція
Облаштування майданчиків для стоянки велосипедів біля громадських будівель та
установ міста;
Роботи з благоустрою вулиці Зарічної по облаштування роз’іздних карманів
Продовжити роботу по забезпеченню мобільним зв’язком жителів с. Собатин;
Благоустрій прибудинкової території (відвід дощових вод), ремонт фундаменту та
даху будинку № 22 по вул. Шкільній
21. Дитячі, ігрові, спортивні майданчики, стадіони:
Протягом
- Ремонт і фарбування всіх дитмайданчиків.
року
- Облаштувати новими елементами дитячий майданчик в с. Собатин на території
ЗОШ, по вул. Шкільна, 30, вул. Борканюка, поблизу багатоповерхових будинків; в
сквері біля готелю «Іршава» по вул. Білецькій, сквері біля ДНЗ № 4, біля ЗОШ І-ІІ ст.
с. Лоза;
реконструкція стадіону в с. Лоза;
Розробити проектно-кошторисну документацію капремонту спортивного майданчику
ЗОШ № 1 та ЗОШ № 2 - гімназії
22. Очищення русел р. Іршавка та р. Синявка від побутового сміття, чагарників та
Протягом
аварійних дерев
року
Проектування і проведення робіт по будівництву берегоукріпленню в районі вул.
Партизанської та Свято-Іллівської церкви;
Виготовлення ПКД будівництва дамби на р. Синявка (вул. Комарова –
Коцюбинського - Мічуріна)
Утримання бюджетних установ, об’єктів соціальної сфери
ДНЗ
№
2:
проведення
поточного
ремонту даху та продовження робіт по утепленню
23.
І-ІІІ кв.
фасаду, поточний ремонт пішохідних доріжок
24. Поточний ремонт пішохідних доріжок у всіх ДНЗ
25. Капітальний ремонт даху клубу с. Собатин

КП «Тепло-Місто»,
виконком,
заступник
міського голови

КП «Тепло-Місто»,
виконком,
заступник
міського голови

Виконком,
завідуюча ДНЗ, КП
ТМ

І-ІІІ
Виконком,
квартал завідуюча клубом
26. Благоустрій кладовищ міста за погодженим з релігійними громадами переліком
Протягом Виконком,
робіт
року
депутатський
корпус,
Утримання комунального житлового фонду

27. Капітальний ремонт дахів:
- Чапаєва, № 14, № 16;
- Комарова, 13;
– Шкільна, 4, 14, 16, 19, 22, 24;
– Поштова, 26;
- Партизанська, 7
Інші об'єкти соціальної сфери
Міський
стадіон:
продовжити
пошук
інвестора
пр. завершенню робіт по
28.
облаштуванню II поверху будівлі;
поточний ремонт міні-футбольного майданчика (ремонт та встановлення додаткової
огорожі-сітки, заміна штучного покриття);
- встановлення металевої сітки позаду футбольних воріт на запасному стадіоні;
- Поточний ремонт споруд та огорожі стадіону;
- Опрацювати можливість будівництва запасного поля зі штучним покриттям
29. Міський парк: Замовити проект розширення міського парку.
Облаштування в міському парку майданчика для стріт-воркауту (вуличний спорт);
Опрацювати питання розміщення ролледрому, ковзанки тощо;
30. ЗОШ № 1:
- Капітальне будівництво каналізації та вбиралень;
- ремонт огорожі території школи
- заміна вікон та зовнішніх дверей на пластикові (129 вікон та 6 дверей);
- капітальний ремонт спортивного майданчика
- Встановлення вентиляції та капітальний ремонт приміщень для навчання
учнів 1-х класів
31. ЗОШ № 2, гімназія: сприяти в облаштуванні огорожі території школи та гімназії;
- встановити енергозберігаючі вікна у спортзалі школи;
- капітальний ремонт даху ЗОШ № 2;
32. Будівництво 2-х класних приміщень школи І ст. с. Собатин

ІІ-ІУ
квартал

Виконком,
депутатський
корпус,
КП «Тепло-Місто»,
Будівельні
організації

Протягом
року.

КП ТМ, виконком,
депутатський
корпус, керуючий
справами

І-ІІІ квартал

Райвідділ освіти,
виконком,
депутатський
корпус

Протягом
року
І-Ш квартал

Райвідділ освіти,
виконком
Райвідділ освіти,
виконком

33. Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІ ст. с. Лоза;
34. Придбання інвентарю для всіх шкіл ОТГ
35. Створення міського Центру позашкільної освіти на базі БДТ
Організація міроприємств та культурних заходів
Організація
та
проведення
зустрічей
з керівниками політ. осередків та громадських
36.
Перше
об'єднань міста
півріччя
Організація
та
проведення
уроч.
міропр.
з
нагоди
29річчя
виведення
радянських
37.
військ з Афганістану

Міський
голова
Котубей І.І.

38. Організація та проведення зустрічі з представниками малого і середнього бізнесу,
керівниками підприємств міста
39. Організація та проведення заходів з нагоди Дня Пам’яті жертв трагедії на
Чорнобильській АЕС
40. Організація та проведення заходів з нагоди Дня Перемоги

квітень
травень

41. Організація проведення Дня міста, Дня морозива, запалення Новорічної ялинки тощо

42. Організація та проведення святкування Дня села Лоза
Секретар ради

лютий

Протягом
року
жовтень

Рацин М.О.

Міський
голова
Котубей І.І.
райвідділ
культури
Котубей І.І.
райвідділ
культури
Міський
голова,
Котубей І.І.
райвідділ
культури

