
ВИГОДСЪКА СЕЛИIЦНА РАДА
IвАно-ФрАнкIвськоi овлдстr

розпоряд}ItЕннrt

вlд йо смт. Вигода

Про перенесення дати громадських слухань
Iцодо розгляду мiстобудiвноТ документацii
на мiсцевому piBHi

у зв'язку iз тим, що rтопереднi громадсъкi сJýrхання не вiдбулисятаз метою
врахуваЕня |ромадськиХ iHTepeciB щодО шроекry мiстобудiвноi документацii на
мiсцевому piBHi, вiдповiдно до Закону Украiни кПро реryлювання мiстобудiвноТ
дiялъноСтi>>, гtосТановИ КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiД 25 травня 2011 року
}l} 555 кПро затвердженюI Порядку проведеЕшI |ромадсъких слухань щодо
проектiВ мiстобудiвноi документацii на мiсцевому piBHb> (зi змiнами), рiшення
Вигодськоi селищяоТ ради вiд 15. П.2а2| року Jt 942-1 l/202l,,Про затвердженшI
ПоложеНнrI прО |ромадсъкi сr5аrання у Вигодськiй територiальнiй громадЬ>,
керуючись статтями 13, 42 Закону УкраТни <<Гфо мiсцеве самоврядування в

1. Провести громадськi сл)D(анЕя щодо rrрOекту мiстобудiвноТ документацii
<<.Щетальний план територii для будiвництва та обспуговуваЕнlI житлового
будинку, господарсъких булiвель i споруд вул. Кривуля, бlн в с. Вишкiв,
ВигодськоТ тг, Ка_гtуського району, Iвано-Франкiвсъкоi областi>> (земелъна
дiлянка Микуляк KceHii АнатолiiЪни).
2. Громадсъкi crryoсaнI#I з даногс гIитання провести 29 березня 2023 року о
12.00 год. в примiщеннi Вигодськоi селищноi ради за ад)есою: вул. Щанила
ГалицъкОт:о,75, смт. Вигода, Калусъкого району, IBaHo-(PpaHKiBcbKoi областi.
3. Участь у громадських СJýrханнrD( можутъ брати: |ромадськiсть; уповноваженi
особи пiдприемств, устаrlов, оргаЕiзацiй незЕlJIежно вiд форми власностi, якi
розташованi на територiт, щодо якоi розробляетъся така документаць;
уповноваженi посадовi особи органiв державноТ влади та органiв мiсцевого
самоврядувачIrя, повноваження якIlD( поширюеться на територiю, цодо якоil

розроблЯетъсЯ мiстобудiвна документацiя, а також на територiю, сумiжну з
територiею, щодо якоi розробля€ться така докумеЕтацiя; представники
замовниКа розробЛеннЯ мiстобуДiвноi докумеЕТацii та розробника мiстобудiвноi
документацii. Наявнiсть документiв, що iдентифiкують фiзичних осiб або
представникiв юридичнlл< осiб обов'язкова.
4. Громадськi с.lгlчrаннll провести за наявностi у Bcix присутнiх 1.тасникiв засобiв
iндивiдуального захисту, зокрема респiраторiв або захисних масOк, що
закриваютъ Hic та рот, у тому числi виготовленpD( самостiйно.



5. При BBiMKHeHHi сигна"rry <<Повiтряна тривога) громадськi cJýD(aHmI вiдкласти
до закiнченнr{ сигнЕtлу, а розпочатi перервати та дотримуватися правил безпеки,
а пiсля закiнченЕя * продовжити.
6. Визначити, що з rтроектом мiстобудiвноi документацii кýета-гtьний план
територiТ для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будiвелъ i споруд вул. Кривуш, бlн в с. Вишкiв, Вигодськоi ТГ, Каlryського
раЙону, Iвано-Франкiвськоi областi>> (земельна дiлянка Микуляк
KceHiT АнатолiiЪни) можна ознайомитися у вiддiлi архiтекryри, мiстобудування,
капiта-гtьного будiвництва та комуныъного майна апараry Вигодсъкоi селищноТ
ради за адресою: смт. Вигода вул. Д. Галицъкого, 75 (2 поверх) та на офiцiйному
веб-сайтi Вигодськоi селищноi ради.
7. Вiдповiдальним за органiзацiю розгJшду прошозицiй та зауважень призначити
головIюго спецiалiста вiддiлу архiтекryри, мiстобудування, капiтального
будiвництва та комун€LJIьного майна апарury ВигодськоТ селищЕоТ ради
Андрiану ГОНtlДРУК (e-mail : vi goda."kb@eroai1. соm).
8. Пропозицii та зауваження до проекry мiстобудiвноi документацiТ <<ýетальний
ПЛаН теРиТорii дJut будiвництва та обс.ггуговування житлового будинку,
господарсъких будiволь i споруд вул. Кривуш, бlн в с. Вишкiво Вигодськоi ТГ,
Каtryського району, Iвано-Франкiвськоi областЬ> (земельна дiлянка Микуляк
KceHiT Анатолiiвни) lтодавати у писъмовом}r виглядi до вiддirry архiтекryри,
мiстобудуваннll, капiтального будiвництва та комунutпьного майна апарату
ВигодськоТ селищноi ради аба на e-mail: vigoda.ukb@gmail.com. i
9. Вiддiлу архiтекryри, мiстобудування, капiтального будiвнkцтва та
ко\ЦrнапъЕого маЙна ацарату Вигодсъкоi селищноi рали подати iнформацiЙне
ГrОвiДомлення на офiцiйний веб-сайт Вигодсъкоi селишцrоi ради, згiдно чиннOго
законодавства.
10. Визначити, що вiддiл архiтектури, мiстобудуваýня, капiтального будiвництва
та комунrtльного майна ашарату ВигодськоТ селищноiради та його гrосадовi особи
Уповноважуються на проведецIц |ромадських сJqrханъ, а |ромадськi сrгухаЕнrl
проВомться пiд голов}ъаннlIм начаlrъника вцдi.гry архiтекryри, мiстобудування,
капiтального будiвництва та комунЕtльного майна апараry Вигодськоi селищноi
РаДи Юрiя ДОВЖАНСЬКОГО, як уповноваженого представника ВигодськоТ
селищноi ради.
11. Вiддiлу архiтектури, мiстобудування,
комуЕального майна апарату Вигодськоi

капlтаJIьного будiвництва та
селищно1 ради забезпечити

ОПриЛЮДнення резулътатiв громадських слухань у вiдповiдностi до чинного
законодавства.
12, Щля Участi в громадських слуханнях запросити жителiв територiальноТ
громади, селищноi рчдп, rrшяхом розмiщення iнформацiйного
по веб-сайтi ВигодськоТ селищноi Fади та дошцi

окруry
ради вiд 03.01 .ZaЖ.}lb З вважати таким, щоо
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Микола МАЩАЛАК


