
ВИГОДСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА
Iвано-Франкiвськоi областi

розшорядхtЕння
вiд 0ý с]ý {rJtль +g смт. Вигода

Про проведення |ромадсъкIж слухань
щодо розгляду детапьного плану територiТ

Вiдповiдно до рiшення ВигодськоТ селищноТ ради вiд 15.11.2а2\ року
J\Ъ 942-\|1202| пПро затвердженнjI Положення про громадськi сJýrханнr{ у
Вигодськiй територiальнiй громад}>, Закону УкраТни пПро реryлюваннrI
мiстобудiвноТ дiяльностi>>, cTaTTi 13 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве
самоврядування в УкраiЪ}>, з метою врахування |ромадсъких iHTepeciB у
проектах мiстобудiвноi документацii

1. Провести громадськi сJý,хання та продовжити процедуру розгляду та
BpaxyBaнml прошозицiй |ромадсъкостi у проектi мiстобудiвноТ документацiТ, а
саме: <<ЩетальниЙ rrлан територiТ для будiвництва i обслуговування магазину
вул. Шубинця, 100, с. Вишкiв, Вигодськоi ТГ, Калуського району IBaHo-
ФранкiвськоТ областi>> (земельна дiлянка Микуляк Iнни Василiвни)>>.
2. Громадськi слухання з даного питання fIровести 17 травлля 2022 року о
l2'3a год. в примiщеннi Вишкiвського старостиЕського округу Вигодськоi
селищЕоТ ради за адресою: вуд. Нова, 1|2, с. Вишкiв, Калуського району, IBaHo-
Франкiвськоi областi.
З. Замовником даного проекту мiстобудiвноi документацiТ е Вигодська селищна
рада, розробником - ФОП Гавриленко АнатолiЙ Миколайович, пiдстава для
розробленнrI -рiшення Вигодськоi селищноiради вtд25.1\.2021 N9 1055-112021
<Про наданнrI дозволу на розроблення детаJIъного плану територii для
будiвництва та обслуговування будiвель торгiвлi>>.
4. ГРОМадськi сrц.ханнll провести за наявностi у Bcix присутнiх уlасникiв засобiв
iндивiдуального захисту, зокрема респiраторiв або захисних масок, що
закривають Hic та рот, у тому числi виготовлених самостiйно.
5. При BBiMKHeHHi сигналу <<Повiтряна тривогa>) гIерервати |ромадсъкi слlrхання,
та дотримуватиQя цравил безпеки, а пiсля закiнченrтя - продовжити.
6. З проектами мiстобулiвноi документацii можна ознайомитися у вiддiлi
архiтектури, мiстобудування, капiтального будiвництва та комун€tJtьного майна
апЕ)ату Вигодсъкоi селищноi' ради за адресою: смт. Вигода
вул. Д. Галицького,'75 (2 поверх).



6. Вiдповiдалъним за органiзацiю розгляду пропозицiй призЕачити головного
спецiалiста вiддiлу архiтектури, мiстобудування, капiтального будiвництва та
коМУнаJIьного маЙна апарату ВигодськоТ селищноТ ради Андрiану ГОН!IАРУК,
7.ПропозицiТ до проекry детrtгIъного плану територiТ подавати у пrlrсъмовому
виглядi до вiддiлrу архiтекryри, мiстобудуваннrl, капiтального будiвництва та
комуЕального майна апар?{ry ВигодськоТ селищноi ради.
8.Для 1^racTi в громадсъких cJIyxaHHrIx запросити жителiв села Вишкiв,
представникiв |ромадськrх органiзацiй, деггутатiв селищноi ради.

Селищний VIикола МАLЦЛАК
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