
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
lвАно-ФрАнкIвськоi оьллстr

РОЗШОРЯДЖЕННЯ

вiд 0t.,lа"ё/J2Ns J-06 смт. Вигода

Про проведення грOмадських слухань
Iцодо ilроект}, аналiтичнсго звiту,
за р€зультатами мiстобулiвного монiторингу

З метою врахуваншI |ромадських iHTepeciB у пpOeKTi адrалiтичного звiту за

результатами мiстобулiвного монiторинry стацу реалiзаuiТ мiстобудiвноi
документацii, а саме: <<Генератrьний план с. Пiдлiски,Щолинського району IBaHo-

Франкiвськоi областi>>, вiдповiдно до Заколry УкраТни <Про реryJIюваннrI
мiстобудiвноТ дiяльностi>>, поотанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2|.10.20ZZ

року Ns 119б < Про BHeceHHlt змiн до lrостанови КабiЕету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
25 траъняZаП p.N9 555>, накжу IV{iHicTepcTBa розвитку громадта територiЙ вiд
l4.|2.2a21 року Ng З3З кПро BHeceHHrI змiн до Порядку проведення
мiстобулiвного монiторинry), рiшення ВигодськоТ селищноТ ради вiд
15.11 .202| року ]ф 942-1tlz02| кПро затвердження Положення Еро громадсъкi
сJtр(анцr[ у Вигодськiй територiа-пьнiй громад}>, керуючись статтями |З, 42
Закону УкраiЪи кГфо мiсцеве самоврядуванЕя в УкраТнЬ>

1. Провести громадськi сJIуханшI щодо проекту аналiтичного звiry за

рёзультатами мiстобудiвного монiторинry QтаЕу реалiзацii мiстобудiвноТ

документацiТ, а саме: <<Генеральний план с. Пiдлiски ýолинсъкого району IBaHo-

ФранкiвськоТ областi>>.

2. Громадськi стгу:rаннrl з даного питання провести 23 грулня 2022 року о
12.30 год. в примiщеннi Вигодсъкоi селищноi ради за адресою: вул. ,Щанила
Галицького, 75, смт. Вигода, Калуського району, Iвано-ФранкiвськоТ областi.
З. Участь у громадських cJýa(aýmD( мохiутъ брати: |ромадськiсть; уповноваженi
особи пiдприемств, установ, оргаЕiзацiй нез€}леrGIо вiд форми влае}Iостi, якi
розташованi на територii, щодо якоi роэроблrяетьýя така докумеЕтацiя;
уповноважвнi посадовi особи органiв державноТ влади та органiв мiсцевого
самоврядуваЕЕя, повноваженнlt яких поширюетъся на територiю, щодо якоi
розробля€тъся мiстобулiвна документацiя, а також на територiю, сумiжнУ з
територiсю, щодо якоТ розробляеться така документацiя; представЁиiш
замовника розроблення мiстобудiвноi дочrментацiТ та розробника мiстобудiвноi
документацii. Наявнiсть документiв, що iдентифiкують фiзичншr осiб або
представникiв юридшших осiб обовОязкова,
4., Громадоькi сrrухання провести за HfftBHocTi у Bcix шрисутнiх утасникiв засобiв
iндивiдуального зЕlхисту, зокрема респiраторiв або захисних масок, Що
закриваютъ Hic та рот, у Tornry числi виготOвлених саruостiйно.



5. II1ll1 ,.,,, ::-::;il ciltIi.1,1\ r<ПоrзirряtIа,ll]иt]Oга)) перервати громадськi слухаlILtrl,
гLl ,1() 1,,, :l-,-,iся l1}]ilt]l],t бсlгtсttи. Ll lIicJIrl ,]аl(iIlчення ._ проJIол])I(ити.

б. [l;:_] -, ,r:-,:. lItO ] Illl()el{0,0Nl aIIit]liIl]tlIi()l,() ,]г]i,lу ,]а 
резу-пы,il],LlN,Iи NIiст()будiвгtогtl

\irr::. ^ i;:. \ ciall\ pcaJliJaItil'i.ricrtlб),tir;ll()j' jlOliyNtelll,allil'. а caNle: ((I-еIlераJIьI]ий

L.. ,,: -,.] l]ttttlll-t l,a с, Ilartиtcirl /(о.lrиIIсьt(Oго району IBaHo-()pat{KiBcbItoT областi
l j,, ,,, .\! ] )>> Nloжt{|l озtIi]йоNlитися у вiддi:ri архi,гск,I,урLl, мiс,r,обу.,rування,
, ,: ,,L-]LIlolo будiвIlиtl,гвtl ,],Lt l(oNlyIIajl1,Ilt.ll,o N4аЙr]а апарату [Зиг,олсьtссlТ селиlцноТ
,,:.,] 

];1 .i.ll]ecoIс-l: cNl],. [Jиг()/ttl BуJl. Д.Г'iurиl{Ilкоl,о,75 (2 iIOBepx),l,tl tiаофiцiйrrому
,. ;,-, -с liй тi В и t,олс ькоТ се,п и I I tll()Т радti .

- lJi.,tгitlвiдirльним за орI,аL{iзаrtiк) розI,.цяду llр()пOзицiй r,a :]ayI]aiкcHb lIри:]t]а1-Iити
(). I() в l Iог0 спеI {iа"гriс,l Ll B i.i1,1l i.lt-,,- l-tрх i,гектури, M ic,г tlбv; [y lJll l ll lя, tcaltt i,t,zt.ltbIti,lt,o

бr.Liвrlиti,I,1]L],гtl KoMyI{ilJlbtl()I,() N4LtйIItI lllILlptl,ly IЗигоjlсl,коj'се.l]иLttFIоТ рали Анлрiану
l ( )HLlДPYIt (c-nrail : vigocla,Lll(b(.1.]glllai l.corT).
Е. ГIроrlозицiТ 1,а заувах{ення д() lIрOск,гу аIJаJril,ичного звiту заl результатами
rriс,r,обулiвгtс,lго моFIiториlIl,у сl,аIIу реаJIiзаrtiТ мiс,гобулiвноТ локументаLliТ, а саме:
<<l-сttсршrt,tIий план cNll,. LJilгtlj{li ,I,ti с. lIaltr,rKiB f{сlлtигtсьtсtlt,о рай()ну ltзаttсl-
ФparrttiBcbt<tll' tlб.,rac,l,i (lMittlr -\,, ]);, ll(),l(Ltl]illl..i \i lILICL\l()lJ()Nl\ виIлrI.rli /lo вiдitiл\,
apxi,tetc,tr p1.1. \1ic,r,tlбy:t.r,rJi-lllll)t. t,.ltttit1-1.tl,Il()l,() бу.rir;rIl1Il,гва ,га I(0NIу}{iIJILного шлайrtаt

аIlара,гу []иголсt,коТ сс.ltишlгrоТ pii.,lttt або ttat e-mail; vigcldir.ul<b[a)grnail,com.
9. |]i:t.цi;rу архiтеIстури, мiс,r,сlбу:tування, KaпiTa.ltbttot,c-l булiвниц,гва та
l(омуIIаJIьIIого маЙна altapa,I,V [Jtлгс,lrtсьtссlt' селиtllrrоТ раi\и подати irIформаrtiЙнс
tttlвiдом.llсння на офirtiйrrий веб-сай,r [Jиt,tlilсьtсс,li селишlгtоТ рaiли, зI,i/lно t{иllllоl,о

заt(()н()дttвствtl.
10. Вltзtti1.1lt,гlI. Ilt() I ptlrtli.lct,r;i c.,l\ \i,lH Hrl IIр()водrI,1,ьсrI пi;i I,oJlOIJyBaHHяN4

llt]LlLi,IbHl]K;l Bi..t.ti-r}, аllхirек,гt pt4. \1iс,rоб1,;1уваIIня. капiт,itльtlого булiвниIll,t]а ,га

KoNI\ lIа,lьнOг() ;vtaйtra alllllltl,гy IЗиt,tlдськс,li' се.llищttоТ рали
t()рiя /1()В}КАIlСЬКОГО. яl( ylIol]IltlBa)I(eII()г,o llредстttвника Виг,олськоТ
сеJtиIIlнOТ ради.
l l. IJiд,:tilr), архi,r,еrt,гчри" Mric,r,oбy;tyI]titIIIrt. капiта.;tьнtlг,сl бу:tiвниuтва ,l,a

KO\,lyllil-IlbII()l,() майttit aIlallalv l}tlt,ttjlct,tttlt' сеJIиIIltlоi' 1rа:tи lзабезпсчи,t,и
OllpI]Jll().illIcItlIrl pe|J),Jlt,,tti,LiB lp()\,llj{CtlltI,1X cJlYxL}llb у BiдrroBiJtttoc,ri до Liиllног,о
'Jitli0I IO, {;I ВС'Г t]Ll,

12. l.;rя y,t;lc,t,i t] I,рtl\1аjlсьliих cJlyxtlIIIIrlx заt]рOсити ittи,t,е;tiв cN{1,. Вигода та
с. lIаIцикiв, предстаIвниltitз I,pсlI\4ii.ltcbIiиx ()рг,tlнiзацiй, ;telI1rT,aTiB сеJIиLLlIIоi ради.

(]c,t иttlttий t,o;loBa МIикола МАЦАЛАК
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