
ВИГОДСЬКА СЕЛИШНА РАДА
Iвано-ФранкiвськоТ областi

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд 0 с]ý furlflлъ Eh смт. Вигода

Про проведення громадсъких сл)д(ань

щодо розгляду генералъного плану територiТ

Вiдповiдно до рiшенпя Вигодськоi селищноi ради вiд 15.11.202| року
Ns 942-t|lЪ02| uПро затвердженнrI Положення про громадськi сJýа(ання у
Вигодськiй територiальнiй громадi>>, Закону УкраiЪи <Про реryJIювання
мiстобудiвноТ дiялъностi>>, cTaTTi 13 Закону УкраiЪи <Гфо мiсцеве
самоврядуваЕня в УкраiЪЬ>, з метою врахування громадсъких iHTepeciB у
tIроектах мiстобудiвноi документацiТ

1. Провести |ромадськi слухання та розпочати цроцедуру розгJlяду та врахування
пропозицiй |ромадсъкостi у rrpoeKTi мiстобудiвноТ документацii, а саме:
<Генералъний план села F{овошин Вигодськоi селищноi територiальноi |ромади
Iвано-Франкiвсъкоi областi>.
2. Громадсъкi слуханнrI з даного IIитаIIня гIровести 08 черня 2а22 року о
17.00 год. в примiщеннi Новошинсъкого старостинського окруry Вигодськоi
селищноi ради за адресою: вул. Фрасуляка, 1, с. Новошин, Калуського району,
Iвано-ФранкiвськоТ областi.
З. ЗамовникOм даного проекry мiстобудiвноТ документацii с Вигодська селищна

рада, розробником ФОП Микуляк Олександр Василъович, пiдстава дJu{

розроблеш{я - рiшення Новошинськоi сiльськоТ ради вiд 0б.Oб.2017 року J\Ъ 140-
Пl2аП <Про розроблсння генерапьного пла}Iу та плану зонуваншI територiТ>>.

4. Громадськi слухання провести за IIaJIBHocTi у Bcix присутнiх учасникiв засобiв
iндивiдуальЕого захисry, зокрема респiраторiв або захисних масок, що
закривають Hic та рот, у ToIvry числi виготовлених самостiйно.
5. При BBiMKHeHHi сигнаiгу <<Повiтряна тривогa>) перервати |ромадськi слухання,
та дотримуватися правил безпеки, а пiсля закiнченшI - продовжити.
6. З проектом мiстобудiвноi документацii можна ознайомитися у вiддiлi
архiтекryри, мiстобудування, капiтального будiвництва та комун€lJIъного MaiT:яa

апарату ВигодськоТ селищноТ ради за адресою: смт. Вигода
вул. Д. Галицъкото,'l5 (2 поверх).



6. Вiдповiдальним за органiзацiю розгляду шропозицiй призначити головного
сцецiа-tliста вiддiлу архiтекryри, мiстобудування, капiталъного будiвIIицтва та
комунzшьного майна апарату Вигодськоi селищноi ради Андрiану ГОН!IАРУК.
7. Пропозицif до проекry деталъного плану територiТ подавати у письмовому
виглядi до вiддiлу архiтектури, мiстобудування, кашiтального будiвництва та
комун€tJIьного майна апараry ВигодськоI селищноТ ради.
8.Для 1.,TacTi в |ромадських слуханнях запросити жителiв села Новошин,
представникiв |ромадських органiзацiй, депутатiв селиIцноi ради.

Селищний голова Микола МАШМК

*&,*А

Iнд*
**


