12 жовтня 2017року
Повідомлення про проведення громадського обговорення проекту рішення Іршавської
міської ради «Про присвоєння назви вулиці в новому житловому масиві м. Іршави,
іменем Юрія Соколачки та перейменування існуючої вулиці Ю.Соколачки м.Іршави».
1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення:
Іршавська міська рада .
2. Питання, яке винесено на обговорення:
Рішення Іршавської міської ради «Про присвоєння назви вулиці в новому житловому
масиві м.Іршави, іменем Юрія Соколачки та перейменування існуючої вулиці Ю.Соколачки
м.Іршави» (найменування вулиці в новому житловому масиві м.Іршави де виділяються
земельні ділянки для учасників АТО, іменем Юрія Соколачки – учасника бойових дій в зоні
АТО, який загинув під час бойових дій та перейменування існуючої вулиці Ю.Соколачки
м.Іршави.)
3. Альтернативні варіанти вирішення питання:
- схвалення громадськістю проекту із урахуванням отриманих пропозицій та зауважень;
-не схвалення громадськістю проекту.
4.
Соціальні групи населення
та
які поширюватиметься дія прийнятого рішення:
- мешканці м. Іршави.

заінтересовані сторони,

на

5.
Можливі наслідки приведення
в
життя
рішення
для
різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:
- прийняття даного проекту рішення сприятиме увічненню пам’яті, вихованню патріотизму.
6.
Спосіб забезпечення участі
обговоренні представників визначених соціальних груп населення
заінтересованих сторін:
- публікація проекту рішення на офіційному веб-порталі Іршавської міської ради.
7. Термін проведення громадського обговорення:
З 12 жовтня 2017 року до 12 грудня 2017 року.
8. Форма громадського обговорення:
Телефонне спілкування, зустрічі, збори із жителями територіальної громади
9. Подання пропозицій і зауважень за формою:
До 12 грудня 2017року прохання подати відповідні пропозиції або зауваження
Прізвище
_____________________________________________________________
Ім’я
_____________________________________________________________
По батькові
____________________________________________________________
Тел./факс/ e-mail
_____________________________________________________________
Пропозиції
_____________________________________________________________

в
та

10. Адреса подання пропозицій і зауважень, що винесене на громадське обговорення:
Іршавська міська рада, 90100, м.Іршава, пл..Народна, 2, rada@irshava.info.
11. Суб’єкт, що виніс пропозицію щодо присвоєння назви вулиці:
ГО «Захисники Вітчизни».
12. Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи:
тел. (03144) 2-26-42 Заступник міського голови Куртинець Олександр Семенович..
13. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:
Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Іршавської
міської ради не пізніше, ніж за два тижні після закінчення обговорення.

