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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Сорок сьома сесія шостого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 02 квітня 2015 року                   № 1068                              смт. Воловець
                  
Про найменування вулиць смт. Воловець

Розглянувши подання селищного голови про присвоєння назви - вулиця М. Козимиренка, оформлене рішенням виконавчого комітету Воловецької селищної ради від 31.05.2011 р. № 80 «Про найменування вулиць смт. Воловець» із змінами згідно рішенням виконавчого комітету від 26.02.2014 р. № ХХ та інформаційну довідку (додаток 1), на підставі Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» та керуючись ст. 26, ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Воловецька селищна рада вирішила:

	Бічному відгалуженню вулиці Підгірна в смт. Воловець, де розташовані будинки, більшості з яких на даний час не присвоєно адресні номери, присвоїти назву: вулиця М. Козимиренка.


	Інформаційну довідку (додаток 1) взяти до уваги


	Виконавчому комітету селищної ради присвоїти адресні номери будинкам по вул. М. Козимиренка.


	Секретарю селищної ради Карпишинець О.М. забезпечити внесення назви вулиці до реєстрів інформаційної системи міністерства юстиції України.


	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-культурного розвитку (голова комісії Косач І.Ф.).



Селищний голова                                                            В.В. Панасович




Додаток 1
до рішення сесії селищної ради
від 02.04.2015 р. № 1068

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Михайло Григорович Козимиренко – (народився у Чернігові 6 лютого 1938 р., помер 19 липня 2005 р.), відомий також як Міха Козимиренко.
Представник ромської інтелігенції, український поет, перекладач, лауреат Міжнародної літературної премії імені Івана Франка, член Національної спілки українських письменників. Зробив вагомий вклад в українську та ромську культуру. Перекладав ромською мовою твори Тараса Шевченка (в т. ч. «Кобзар»), Лесі Українки, Івана Франка. Заснував перше ромське товариство на Житомирщині «Романо кхам» (Ромський дім).
Михайло Козимиренко – син українки і рома. В другу світову війну родина Козимиренків (37 осіб) розстріляна, але він був врятований матір'ю. Батько репресований і відправлений до Сибіру, реабілітований в 50-ті роки минулого століття.
Навчався в Київському музичному училищі та Ніжинському педагогічному інституті. Жив у Коростені, працював у музичній школі. Був членом літературно-мистецької студії «Древлянка».


