ВИГОДСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА
Iвано-ФранкiвськоТ областi

РОЗПОРЯД}КЕННЯ
вlд 5 0J]

80

смт. Вигода

Про uроведеннll |ромадсъких cJý.xaнb
щодо розгJIяду дет€rльного цлану територii

Вiдповiдно до рiшення Вигодськоi селищноi ради вiд 15.11 .2аЖ року
Ns 942-||1202I <Про затвердження Положення гIро громадськi сор,а"Й у
Вигодськiй територiальнiй громад}>, Закону УкраiЪи <Про реryлюваннrI

мiстобудiвноi дiяльностi>>, cTaTTi 13 Закону УкраТни оПро мiсцеве
СаМоВрядуванIuI в УкраiЪ}>, з метою BpaxyBaHHrI |ромадських iHTepeciB у
проектах мiстобудiвноТ докуrлентацiТ

сJýD(ання та продовжити процедуру розгJutю/ та
BpaxyBaHIш пропозицiй громадськостi у пpoeкTi мiстобудiвноТ документацiТ, а
СаМе: <<.ЩеталъниЙ план територii для будiвництва i обслуговуванIrя житлового
бУДинку, госшодарських будiвель та споруд вул. ШевчеFIка в с. Кропивник,
В игодськоi ТГ, Каlrуського райоку Iвано-Франкiвськоi областi>>.
2. Громадськi слуханнrI з даного питаннlI IIровести 18 травня 2022 року о
12.00 гоД. в гrримiщеннi Кропивницького старостинсъкого окруry Вигодськоi
селищноi ради за адресою: вул. IТIgзqgцца,97, с. Кропивник, Калусъкого району,
Iвано-Франкiвськоi областi.
З. Замовником даного проекту мiстобудiвноТ документацiТ е Вигодсъка селишц{а
РаДа, розробниксм - ФОП Якимiв Назар Петрович, пiдстава дJu{ розробленнr{ рiшення ВигодсъкоТ селищноТ ради вiд 1 |.0З.2а2| JS 207-04 1202\ <Про наданIuI
ДОЗВОJý/ на розробку проекту дет€tJIьного плану територii забудови в
с. Кропивник Лешаничу В.В.).
4. Громадськi сrгу>саннlI провести за наявЕIостi у Bcix присутнiх;rчаоникiв засобiв
iндивiдуального захисту, зокрема респiраторiв або захисних масок, що
закривають Hic та рот, у тому числi виготовлених самостiйно.
5. ПРИ BBiMKHeHHi сигнагrу <<Повiтряна тривогa>) перервати |ромадськi слlо<ання,
та дотримуватися правил безпеки, а пiс.rrя закiнчення - продовжити.

1. Провести громадськi

6. З проектами мiстобудiвноТ документацii можна ознайомитися у вiддiлi

архiтектури, мiстобудування, капiтальrrого будiвництва та ком).нzlJIъного майна
апарату Вигодсъкот селиш{ноi ради за адресою: смт. Вигода
вул. Д. Галицъкого, 75 (2 поверх).

б. Вiдповiдальним за органiзацiю розгляду г{ропозицiй призначити головного
спецiа_lliста вiддiлу архiтекryри, мiстобудування, капiтального будiвництва та
комун€tпьного майна а$арыry ВигодськоТ седицшоТ ради Андрiану ГОНЧАРУК.
7.ПропозицiТ до rтроекry дет€Lльного плану територii подавати у г{исьмовому
виглядi до вiддilry архiтекryри, мiстобудуваннrl, капiталъного будiвництва та
комуЕztпьного майна аIIараry Вигодськоi селищноi ради.
8. Для yTacTi в |ромадських cJýrxaнHrlx запросити жителiв села Кропивник,
представникiв |ромадських органiзацiй, депутатiв селищЕоТ ради.
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