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ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНЛ РАДА
IвАно-ФрАнкIвськоi овлдстr

РОЗПОРЯДЖЕНЕЯ

вiд 0/./t- ёO2е]чg аю+ смт. Вигода

Irpo проведеЕшя громадських елухаЕь
щодо шроекту аналiтичного звiry
за результаташи мiстобулiвного мопiторинry

З метою врахування громадських iHTepeciB у пpoeкTi аналiтичного звiту за
резулътатами мiстобудiвного монiторингу стану реалiзацii мiстобудiвноi
loK}IvieHTaцiT, а саh,Iе: кГенералъниЙ план смт. Вигодатас. Пацикiв ýолинського
району lвано-ФранкiвськоТ областi (змiна J\Ъ 2)>, вiдповiдно до Закону Украiни
пПро реryлювання мiстобулiвноi дiяльностi>>, постанови Кабiнету V{iHicTpiB
УкраiЪи вiд21.|0.2022 року ]\Ь 1196 < Про внесення змiн до постанови Кабiнету
&{iHicTpiB Украiни вiд 25 травня 2а11 р. Jt 555>,'наказу h4iHicTepcTBa розвитку
громад та територiй вiд |4.12.2021 року ЛЪ ЗЗЗ <Про внесення змiн до Порядк1,
проведення мiстоб}дiвного монiторинry)), рiшення ВигодськоТ селиrцноТ ради вiд
15.1l.]021 poк},J\b 942-1112021 <Про затвердженЕя Положення про громадсъкi
слухання у Вигодськiй територiальнiй громадi>>, керуючись статтями |З, 42
Закону УкраТни uПро мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>

1. Провести громадськi cJty}(aHHrI щодо rrроекту ана-rriтичного звiry за

результатами мiстобудiвного монiторинry стану реалiзацiТ мiстобудiвноi
документацii, а саме: <<Генераrrьний гrлан смт. Вигода та с. Пацикiв ýолинського
району Iвано-Франкiвськоi областi (змiна J\g 2)>.
2. Громадсъкi слцхання з даного питання гIровести 23 груднg 2022 року о
12.С0 год. в гlримiщеннi Вигодськоi селищноi ради за адресою: вул, ýанила
Галицького, 75, смт. Вигода, Каrryського району, Iвано-ФранкiвськоТ областi.
3. Участь у громадських сJýD(aHHD( можуtь брати: цромадськiсть; угtовноваженi
особи пiдкриемств, установ, органiзацiй незЕtпежно вiд форми власностi, яd
розтатттбgglri на територii щодо якоi розробляеться така документацiя;
уповноважý)нi посадовi особи органiв державноТ влади та органiв мiсцевого
самоврядуваннrL повноважеЕня якIlD( поширюетъся на територiю, щодо якоi
розроб.гrяsтъся мiстобудiвна документацiя, а також на теритOрiю, сумiжýу з
територiею, щодо якоi розробляеться така документацiя; представЕики
замовника розроблення мiстобудiвноi документацii та розробника мiстобудiвноi
документацii. Наявнiсть документiв, що iдентифiкуютъ фiзичних осiб або
представникiв юридичних осiб обов'язкова.
4. Громадсъкi сl5оrання провести за H€uIBHocTi у Bcix присутнiх учасникiв засобiв
lндивlдучlJlьЕого захисту, зокрема респlраторlв аоо зЕlхисних масок, що
закривalютъ Hic та рOт, у тому числi виготовленlD( самостiйно.
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5. ГIРl11 ,rBirl^Ht-I]lji C1lI H.i-I\ ,,lItlBiIllяIla l,рt]l]ог,а)) гlерсрваlи I,pON,Iaдcbtti с;lуханIIя,
TLl _tOIili:\]} Ij.i1]{aя IIpi_tIJl1_I бе]Ilсlit,t. lt tlicltlt закiItченtlrl Itр()лrlI}iки.1и.
6. I]rlji]-;Li,JiIi. lIl() J lIpocli,lON,I tlH|1.1itl,t,lttcll,tl звi,t,ч зil l]е,]\/лI),гаi,il\1и мiс,lобулitзгlсlгtl
\1t)]i. i(}]r;Ili]\ c1.1Il\ l]сi-lJli,зirriil'rrtiсtоб1,,tirзгrсlТ i{OI(yMeIl].artil'. а caN,Ie: <I.еrtеральtlий
П.-l.t1] ., lli:-riсr<и /lо;rиНс1,1(()l.о РаЙоrr1, lвано-ФранкiвськtlТ сlбласr.i> можна
tlJHliйtl\ItITllcri У rзi;l;ti.;ri apxi,I.erc,ry,p1,I, N,Iiс.r.обулуlзання, ttагli.гltльноr.о булiвt]иIIl.ва
1-1 Ii[)\IYIIалЬLIоt,О пцайttа iilIaplll,y [Jиt,tl:llсt,ксlt' сеjIиtдL]ОТ Pur," за allpecolo;
crll. Btlгtl]la By"lr" /{. ['алиrцьlсtltrl. 75 (2 rloBepx) Ttt I]al офirtir:iному веб-сайтi
t] t.l гtlлс btctlT селишlноТ раitи.
7. t]iдrItlвi;lаtльним зtl t,lpl,tlHi,laltiro рtlзt,rЯi ty lIроIIозиrtiй la зLl},BaiцcIlb IlризнLlчиl.и
I ()-lоl]tlог-() сttецiirлiс,t,i,t Bi,t.iti.lr1, itpxi,tcKтvpll. мiс,l,обу;lуванllя. кагli1альllогсr
б1";1iвrIиI1,I Bal ,га K()MYHaJlbII()I,() пtaйtlit alIaplI,I,y []иl,одсьrtоТ сслиIIlноi' радr.r
А r rлр i ilн1, l'ОI t 

LlАрУ I{ ( е- mа i l : i, i gtlcla, Lrltb(a]gmai l. conr).
8. ПрогrозицiТ та :]Llvва)кенгlя .]lO IIpOeI(Ty анаLIiти.tнtlгс-l звiт,ч за резуjIL.га.гitми
плiс,rоб,ч:l1iвtItlг,сl Mtottir-clpttHl) clLtit\ реа-Iiзi,iitij'мiс.гобулiвrtоТ документ.ацiТ, а caN,Ie:
<<l'сttерltльttий IIJIIlI с. i Ii,lt.tict,.tt ,I[t1.IllIlCb]i()l tl 1"lайсlttч Iваttо-Фllанtсitзсьttоj'сlб,тrасr.i>>
Il(),rlllt]i"i'tLi У lIi,ICl,\1()iJ()\,I\ I]1,1i.lrt.ti .ttl rзi.t.ti.r1, itрхi,гсtt,l,t,ри, мiс,гобулувLl1Iнrl,
KiiltiTa.rtbH()I,() бl,riвrlиIlтва 1а коNl\,Ili_i_Iьll[]гt) \Iilt-lI]a illlapl1,I,y 13игодськоТ селиirlноТ
ра,ци iiбсl н it е- mа i l : v i gclcia. r_r kb (lr)grn а i l . со rTl.

9, L]i ,tдi;rу архi,r,екl,vри. мiсl,обl -t\,гtilIIня. Itапi гilльItсll.с,l будiвгlицтва та
KO\IVII|l-]lbH0I,() майна aпtlptt,ly, I]иt,tl.tct,t;tll' ce,ltllшttltlt' ра.Ilи IIоjli,ll,и illформаrtiйгrе
ПtlВiЛОП1.1IеНIIrI На СlСРiЦiЙний веб-саii,t []иго;lсьttоТ ce_itиmtttlt' ради, згiлно Llинног,о
lJtlI(0 LlодL]встIJа,
l (). L]tt lttil,tи t,ll. Lцо l'PtlMat;{CbtCi с-I\,хLlIIня проводя,l,ьсrI rri;t гоJlоtsуваIIням
ii.lLIii_lг,lIl1litI Bi.t,ti,rl,a1-1xi,t,crc,tvpи. \liсttlбr,]lJ-tзанFIrI, каllil,itльtltlго бl,дiI]IJиllтва та
li()\I\ ll|}-lI,H()I'O майна aIll-lpi_I,Ir F}иt,сl.LlськоТ селиtllноТ рали
lОрiя /1OIIжAHc]bKOI,o, як \,пttI]tIOl]Ll)I(eHOl,() гlредс,I,irвIIикLl [}иt.с,lдськоТ
селl.tIцноТ рilди.
l l. t}i:шi;rу архir,сктчри" п,tiстiiбr,,1\1вtlIIнrI] Iсапir.шlьltсlt.tl буitiвr-rиц,r.ва Til
Ii()N4\/Ha"LIt;ll()i'() rtайttll alItlllil ]\ [}tll tljlcl,t<tll' cc,lt.tIt{ltrli' рLi.llи .]абс]гIс.lиl и
ollpI,tJIlOiiHcllIIrI ре t\.]lb ra,rilj l,p()\1lI.1c1,1(llX CJIYXaItb v rliдIItlBiilHclcTi до чинIlого
, 

ti_l к() н с)/{а I]c1,1]il.

l2. /|;rя y.tacTi в гроN.lаjlсьI(1.1\ с]l\'ХilIlНЯх :]апросити жите-rtiв с. Пiiцлiсtси,
lIl]cllcl,ilBtIиtciB гроN,l|tjlсЬliих оlll.аНiзацiй, лепута.гiв селиIltноТ радI4.

Селищний голова V[икола МАЦАЛАК
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