УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 11.10.2017 р. № 44

РІШЕННЯ

м. Іршава
Про затвердження Іршавському КП «Тепло-Місто»
вартості 1 Гкал та опалення 1 кв. м. опалювальної площі
для розрахунку тарифів на теплопостачання
_______________________________________
Розглянувши подання Іршавського комунального підприємства «Тепло-Місто»
№ 839 від 07.09.2017 р. щодо необхідності затвердження вартості 1 Гкал та опалення 1 кв. м.
опалювальної площі для розрахунку тарифів на теплопостачання, надані матеріали щодо
розрахунків вартості 1 Гкал та 1 кв. м. опалювальної площі, керуючись п. 2 – а, ст. 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком Іршавської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Іршавському комунальному підприємству «Тепло-Місто» наступні тарифи на
теплопостачання з початку опалювального сезону 2017 – 2018 рр.:
- вартість 1 Гкал – 1731,80 грн.;
- вартість опалення 1 кв. м. опалювальної площі – 94,88 грн..
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 11.10.2017 року № 45
м. Іршава
Про затвердження вартості послуг ІКПВ
для населення та інших споживачів
Розглянувши листа комунального підприємства по водопостачанню від 24.07.2017р. №653
про перегляд тарифів на інші послуги, які надає підприємство, а саме: розпломбування,
опломбування лічильника води та запірних кранів у споживачів різних категорій, видача технічних
умов на водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, послуги екскаватора та інші,
відповідний аналіз регуляторного впливу, представлені документи, керуючись Законами України
“Про житлово-комунальні послуги” та Порядку надання архітектурно-планувального завдання та
технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру за їх
видачу, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від
11.09.2003р. №1160-ІV, постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869 «Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», ст.28 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити вартість послуг, що надає Іршавське комунальне підприємство по
водопостачанню для населення та інших споживачів в наступних розмірах :
- опломбування водомірного лічильника та фільтра – 33,78 грн. з врахування ПДВ;
- розпломбування водомірного лічильника та фільтра - 31,14 грн. за куб.м з врахування
ПДВ;
- вивезення рідких нечистот – 267,17 грн. з врахуванням ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на водопостачання - 487,15 грн. з врахування ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на водовідведення - 487,15 грн. з врахування ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на водопостачання та водовідведення – 698,00 грн. з
врахуванням ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на локальне водопостачання - 307,75 грн. з
врахування ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на локальне водовідведення - 307,75 грн. з
врахування ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на локальне водопостачання та водовідведення –
482,82 грн. з врахуванням ПДВ;
- послуги екскаватора на одну годину – 369,65 грн. з врахуванням ПДВ;
- відрізання від водопровідної мережі (без експлуатації екскаватора) – 169,80 грн. з
врахуванням ПДВ;
- відрізання від водопровідної мережі ( з експлуатацією екскаватора) – 868,44 грн. з
врахуванням ПДВ.
2. Калькуляцію вартості послуг затвердити (згідно додатків).
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету № 29 від 23.02.2011
року «Про затвердження вартості послуг ІКПВ для населення та інших споживачів».
4. 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
VІІІ скликання

РІШЕННЯ
від 11.10.2017 р. року № 46
м. Іршава
Про присвоєння поштової адреси
______________________________________________
Розглянувши заяву гр. Гозда Наталії Вікторівни, мешканки м. Іршава, вул. Українська,
90 «Про присвоєння поштової адреси - м. Іршава, за межами населеного пункту, урочище
«Летище», 3 об’єкту нерухомого майна – належному їй садовому будинку», керуючись п. 10б, ст. 30 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти гр. Гозда Наталії Вікторівні, мешканці м. Іршава, вул. Українська, 90 поштову
адресу - за межами населеного пункту, урочище «Летище», 3 об’єкту нерухомого майна –
належному їй садовому будинку.
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 11.10.2017 рік № 47
м. Іршава
Про надання пільг по сплаті батьківських коштів
за відвідування дітьми ДНЗ
__________________________________________
Розглянувши та обговоривши подання завідувачок ДНЗ №№ 2, 4 м. Іршава «Про
надання пільг по сплаті батьківських коштів за відвідування дітьми ДНЗ», враховуючи
діюче законодавство по наданню пільг малозабезпеченим сім’ям, у відповідності до п. 6б, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської
міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Надати пільгу в сплаті батьківських внесків за відвідування ДНЗ № 2 м. Іршава: Горянська Мар’яна Віталіївна – 100% (дитина учасника АТО),
Марканич Іван Юрійович, Бобіта Даніель Романович – 50% (багатодітна сім’я); ДНЗ № 4 м.
Іршава: Щока Яна Іванівна, Щока Катерина Іванівна – 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 фінансовогосподарського забезпечення, головного бухгалтера міської ради Білей М.В..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 11.10.2017 р. № 48
м. Іршава
Про продовження дозволу гр. Кочіш Г.І., м. Іршава,
вул. Набережна, 1-а/1 на тимчасову торгівлю
овочевими культурами за адресою: м. Іршава,
поблизу житлового будинку 1-а по вул. Набережній
____________________________________________
Розглянувши та обговоривши заяву гр. Кочіш Г.І., м. Іршава, вул. Набережна, 1-а/1 «Про
продовження дозволу на тимчасову торгівлю овочевими культурами за адресою: м. Іршава,
поблизу житлового будинку 1-а по вул. Набережній», у відповідності до п.1-б, ст. 30 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Іршавської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Продовжити дозвіл гр. Кочіш Г.І., м. Іршава, вул. Набережна, 1-а/1 на тимчасову
торгівлю овочевими культурами за адресою: м. Іршава, поблизу житлового будинку 1-а
по вул. Набережній.
2. Зобов’язати гр. Кочіш Г.І. при проведенні торгівлі дотримуватись правил благоустрою
та санітарних норм.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Куртинця О.С..

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Закарпатська область, Іршавський район, м. Іршава

__.__.2017 р.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ

Тип об’єкта : квартира
Адреса об’єкта : Закарпатська область, м. Іршава, вул. Волошина, буд. 9, кв. 1
Власники
Форма власності
Частка
Копин Наталія Василівна
1/1
Приватна
Опис об’єкта:
двохкімнатна квартира , загальна площа – 52,9 кв.м , житлова площа – 28,0 кв.м
Підстава : Рішення виконкому Іршавської міськради
Дата : __.__.2017 року
Номер : __

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.С.БОБИК

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ
від 11.10.2017 р.
м. Іршава

№ 49

Про передачу з державного житлового фонду
у приватну власність житла і видачу свідоцтва
про право власності на нерухоме майно.
________________________________________
Розглянувши заяву гр. Копин Н.В., жительки м. Іршава, вул. Волошина, буд. 9, кв. 1
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 :
- Копин Наталії Василівні – на 2-кімнатну квартиру за адресою: м. Іршава, вул. Волошина,
буд. 9, кв. 1.
2. Зобов’язати гр. Копин Н.В. зареєструвати видане свідоцтво про право власності на
нерухоме майно у встановленому законом порядку.
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 11.10.2017 р. року № 50
м. Іршава
Про надання гр. Сухану Я.В., м. Іршава, вул. Ніколаєва, 5
дозволу на збір вихідних даних реконструкції фасаду входу
до орендованого приміщення кафе «Дуброва»
за адресою м. Іршава, пл. Народна, 4/1
______________________________________________
Розглянувши заяву гр. Сухану Я.В., м. Іршава, вул. Ніколаєва, 5 «Про надання дозволу
на збір вихідних даних реконструкції фасаду входу до орендованого приміщення кафе
«Дуброва» за адресою м. Іршава, пл. Народна, 4/1», керуючись п. 10-б, ст. 30 Закону України
« Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1.

Надати гр. Сухану Я.В., м. Іршава, вул. Ніколаєва, 5 дозвіл на збір вихідних даних

реконструкції фасаду входу до орендованого приміщення кафе «Дуброва» за адресою м.
Іршава, пл. Народна, 4/1.
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 11.10.2017 р. року № 51
м. Іршава
Про надання гр. Бровді О.М., м. Іршава, вул. Набережна, 5, кв. 35
дозволу на збір вихідних даних добудови житлових приміщень та входу
до власної квартири за адресою м. Іршава, вул. Набережна, 5, кв. 35
______________________________________________
Розглянувши заяву гр. Бровді О.М., м. Іршава, вул. Набережна, 5, кв. 35 «Про надання
дозволу на збір вихідних даних добудови житлових приміщень та входу до власної квартири
за адресою м. Іршава, вул. Набережна, 5, кв. 35», керуючись п. 10-б, ст. 30 Закону України
« Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Питання про надання гр. Бровді О.М., м. Іршава,

вул. Набережна, 5, кв. 35

дозволу на збір вихідних даних добудови житлових приміщень та входу до власної
квартири за адресою м. Іршава, вул. Набережна, 5, кв. 35 перенести на наступне
засідання виконкому після отримання роз’яснень відповідних служб про законність
вказаної добудови.
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
VІІІ скликання

РІШЕННЯ
від 11.10.2017 р. року № 52
м. Іршава
Про присвоєння поштової адреси
______________________________________________
Розглянувши заяву гр. Купар Надії Іванівни, мешканки м. Іршава, вул. Терешкової, 5
«Про присвоєння поштової адреси - м. Іршава, вул. Ільницька, 8 об’єкту нерухомого майна –
належному їй садовому будинку на земельній ділянці за адресою м. Іршава, вул. Ільницька, 8»,
керуючись п. 10-б, ст. 30 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти гр. Купар Надії Іванівні, мешканці м. Іршава, вул. Терешкової, 5 поштову адресу
- м. Іршава, вул. Ільницька, 8 об’єкту нерухомого майна – належному їй садовому будинку на
земельній ділянці за адресою м. Іршава, вул. Ільницька, 8.
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
VІІІ скликання

РІШЕННЯ
від 11.10.2017 р. року № 53
м. Іршава
Про присвоєння гр. Маркович Марії Іванівні, мешканці м. Іршава, вул. Першотравнева, 104
поштової адреси - м. Іршава, вул. Білецька, 65 об’єкту нерухомого майна –
належному їй складу газового та електрообладнання підсобних і допоміжних будівель,
розташованому на власній земельній ділянці за адресою м. Іршава, за межами населеного пункту,
контур 1170 та надання дозволу на оптово-роздрібну торгівлю промисловими товарами
в складі за адресою м. Іршава, вул. Білецька, 65

Розглянувши заяву
гр. Маркович Марії Іванівни, мешканки м. Іршава, вул.
Першотравнева, 104 «Про присвоєння поштової адреси - м. Іршава, вул. Білецька, 65 об’єкту
нерухомого майна – належному їй складу газового та електрообладнання підсобних і
допоміжних будівель, розташованих на власній земельній ділянці за адресою м. Іршава, за
межами населеного пункту, контур 1170 та надання дозволу на оптово-роздрібну торгівлю
промисловими товарами», керуючись пп. 1-б, 10-б, ст. 30 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти гр. Маркович Марії Іванівні, мешканці м. Іршава, вул. Першотравнева, 104
поштову адресу - м. Іршава, вул. Білецька, 65 об’єкту нерухомого майна – належному їй
складу газового та електрообладнання підсобних і допоміжних будівель, розташованому на
власній земельній ділянці за адресою м. Іршава, за межами населеного пункту, контур 1170.
2. Надати Маркович М.І. дозвіл на оптово-роздрібну торгівлю промисловими товарами в
складі за адресою м. Іршава, вул. Білецька, 65.
3. Зобов’язати Маркович М.І. укласти з відповідними суб’єктами господарювання угоду про
вивезення побутового та іншого сміття.
4. 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 11.10.2017 р. року № 54
м. Іршава
Про надання Іршавському районному споживчому товариству
дозволу на збір вихідних даних облаштування входу в торгівельні приміщення
на першому поверсі коопунівермагу за адресою м. Іршава, пл. Народна, 7
______________________________________________
Розглянувши подання Іршавського районного споживчого товариства «Про надання
дозволу на збір вихідних даних облаштування входу в торгівельні приміщення на першому
поверсі коопунівермагу за адресою м. Іршава, пл. Народна, 7», керуючись п. 10-б, ст. 30
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати Іршавському районному споживчому товариству дозвіл на збір вихідних даних
облаштування входу в торгівельні приміщення на першому поверсі коопунівермагу за
адресою м. Іршава, пл. Народна, 7.
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 11.10.2017 р. року № 55
м. Іршава
Про надання гр. Мушці І.М., м. Іршава, вул. Шкільна, 4, кв. 31
дозволу на збір вихідних даних реконструкції власних офісних приміщень
під житлову квартиру за адресою м. Іршава, пл. Народна, 4/7
______________________________________________
Розглянувши заяву гр. Мушки І.М., м. Іршава, вул. Шкільна, 4, кв. 31 «Про надання
дозволу на збір вихідних даних реконструкції власних офісних приміщень під житлову
квартиру за адресою м. Іршава, пл. Народна, 4/7», керуючись п. 10-б, ст. 30 Закону України
« Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1.

Надати гр. Мушці І.М., м. Іршава, вул. Шкільна, 4, кв. 31 дозвіл на збір вихідних даних

реконструкції власних офісних приміщень під житлову квартиру за адресою м. Іршава, пл.
Народна, 4/7.
2.

Зобов’язати Мушку І.М. при проведенні реконструкції власних офісних приміщень під

житлову квартиру дотримуватись вимог чинного законодавства з питань будівництва.
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 11.10.2017 р. року № 56
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. Іршавському КП «Тепло-Місто», СПМК-23 виконати роботи по встановленню
обмежувачів швидкості руху транспорту («лежачі поліцейські») в кількості 2-х штук по
вулицям Партизанській та Гоголя 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.
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 11.10.2017 р. № 57
м. Іршава
Про надання дозволу гр. Пензенику Ю.А., Виноградівський р-н,
с. В.Ком’яти, вул. Ватутіна, 47 на торгівлю товарами змішаної групи
у власному магазині за адресою: м. Іршава, пл. Народна, 5/5
та встановлення режиму роботи
____________________________________________
Розглянувши

та

обговоривши

заяву

гр. Пензеника Ю.А., Виноградівський р-н, с.

В.Ком’яти, вул. Ватутіна, 47 «Про надання дозволу на торгівлю товарами змішаної групи у
власному магазині за адресою: м. Іршава, пл. Народна, 5/5 та встановлення режиму роботи», у
відповідності до

пп.1-б, 4-б ст. 30 Закону

України

“Про

місцеве

самоврядування в

Україні”, виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Пензенику Ю.А., Виноградівський р-н, В.Ком’яти, вул. Ватутіна, 47 на
торгівлю товарами змішаної групи у власному магазині за адресою: м. Іршава, пл.
Народна, 5/5.
2. Встановити Пензенику Ю.А. режим роботи магазину: - щоденно, з 8.00 до 24.00 год.
к.ч..
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 11.10.2017 р. № 58
м. Іршава
Про встановлення галереї бюстів видатним діячам історії,
науки і культури, уродженцям Іршавщини
______________________________________________
Розглянувши

звернення Голови ЗО Львівського регіонального відділення Спілки

дизайнерів України академіка М.О.Беленя щодо встановлення галереї бюстів видатним
діячам історії, науки і культури, уродженцям Іршавщини на території міста Іршава, у
відповідності до ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконком Іршавської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Погодитись на встановлення галереї бюстів видатним діячам історії, науки і культури,
уродженцям Іршавщини на території міста Іршава.
2.
Визначити, що виготовлення та встановлення бюстів
буде здійснюватись
скульпторами, членами ЗО Львівського регіонального відділення Спілки дизайнерів
України.
3.
З метою виявлення громадської думки щодо місця встановлення галереї, інформацію
про галерею оприлюднити на офіційному сайті міської ради.
4. 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
VІІІ скликання
РІШЕННЯ
від 11.10.2017 р. року № 59
м. Іршава
Про проведення громадського обговорення питання
найменування нової вулиці іменем Ю.Соколачка
та перейменування існуючої вулиці Ю.Соколачка м .Іршави.

Керуючись ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»,
ст. 3 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен
(псевдонім) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій»,
постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. № 989 «Про затвердження Порядку
проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним
особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які
належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат,
назв і дат історичних подій», розглянувши клопотання голови ГО «Захисники Вітчизни» від
10.10.2017 р. щодо найменування вулиці, з метою врахування громадської думки з питання
найменування нової вулиці іменем Ю.Соколачка та перейменування існуючої вулиці
Ю.Соколачка м. Іршави, на підставі «Положення про порядок найменування або
перейменування площ, вулиць, провулків, проїздів, скверів, парків, інших об’єктів,
розташованих на території міста Іршава», затвердженого рішенням № 1673 від 19.02.2015 р.
40 сесії VІ скликання Іршавської міської ради, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Провести протягом двох місяців з дня оприлюднення відповідного інформаційного
повідомлення про громадське обговорення питання найменування нової вулиці іменем
Ю.Соколачка та перейменування існуючої вулиці Ю.Соколачка м. Іршави.
2. Громадське обговорення провести шляхом телефонного спілкування, зустрічей, зборів
тощо із жителями територіальної громади.
3. Здійснити заходи щодо оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення
громадського обговорення на офіційному веб-сайті міської ради, збору пропозицій та
зауважень, організації і проведення громадських слухань.
4. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті міської ради.
5. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Куртинця О.С. та комісію з питань застосування
законів України щодо декомунізації на території м. Іршава (голова комісії Гудь Я.В.).
Міський голова

С.С.Бобик

11 жовтня 2017 року
Повідомлення про проведення громадського обговорення
проекту рішення виконкому Іршавської міської ради
«Про присвоєння назви вулиці в новому житловому масиві
м. Іршави іменем Ю.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, с. Собатин, с. Лоза.

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 загиблих воїнів ЗСУ,
вихованню патріотизму серед підростаючого покоління.
6.
Спосіб забезпечення участі
обговоренні представників визначених соціальних груп населення
заінтересованих сторін:
- публікація проекту рішення на офіційному веб-сайті Іршавської міської ради.
7. Термін проведення громадського обговорення:
З 11 жовтня 2017 року до 11 грудня 2017 року.
8. Форма громадського обговорення:
Телефонне спілкування, зустрічі, збори тощо із жителями територіальної громади.
9. Подання пропозицій і зауважень за формою:
До 11 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 до питання, що винесене
громадське обговорення:
Іршавська міська рада, 90100, м. Іршава, пл. Народна, 2, rada@irshava.info.

на

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.

