
ВИГОДСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА
IвАно-ФрАнкIвськоi оълдстr

розпоряджЕннrI

вlд 0g. dа Цц смт. Вигода

Irpo проведення громадських слухаць
щодо розгляду мiстобудiвноi документацiI
на мiсцевому piBнi

з метою врахуваншI |ромадських iHTepeciB щодо проекry мiстобудiвноi
документацii на мiсцевомУ piBHi, вiдповiдно до Закону Украiни <<Iфо

реryпювання мiстобудiвноТ дiяльностi>>, гrостанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 25 травня 2011 року Ns 555 <,Про затвердження Порядку проведеннrI
громадсЪких слуХанъ щодо проектiв мiстобудiвноi документацiТ на мiсцевому
PiBHil> (Зi Змiнами), рiшення Вигодськоi селищноТ ради вiд 15.11.Z02| року
Ns 942-||l2a2\ кПро затвердження Положення шро громадськi cJýry€Hm{ у
Вигодсъкiй територiалънiй громадЬ>, керуючисъ статтями 1З, 42Закону Украiни
кПро мiсцеве самсврядрання в УкраТнЬ> 

ý

i
1- Провести Iромадсъкi слу<аннlI щод0 lтроекту мiстобудiвноТ документацii
<<,щетальний план територii для iндивiдуального да!{ного будiвництва за межами
населеного пункту с. Вишкiв в урочищi <<Сiда>, Вигодськоi ТГ, Калусъкого
району, Iвано-ФранкiвоькоТ областЬ (земельнi дiлянки Коровацького
Володлшrира ВолодимирOвича та Сухарник Iрини Iгорiвни).
2. Громадсъкi слухання з д€tЕого питан}UI провести 31 березня 2023 року о
12.00 год. в примiщеннi Вигодсъкоi селищноТ ради за адресою: вул. Дu""rru
Галицькоrо,75, смт. Вигода, Калуського району, Iвано-ФранкiвськоТ областi.
3. Участь у громадських сJýDиншгх можуть брати: Iромадськiстъ; уповноваженi
особИ гriдприеМств, установ, орГанiзацiЙ незЕшежНо вiД форми власностi, якi
розташованi на територii, щодо якоi розробля€ться така документацiя;
уповноваженi посадовi особи органiв державноТ влади та органiв мiсцевого
самовряДування, повноваЖенЕrI як[ж поширюеться на територiю, щодо якоТ
позпобля€ться мiстобудiвна докуплентацiя, а також на територiю, сlмiжну з
,"p"ropi.o, Ъодо якоi розроблясться така документацiя; rrредставЕики
замовниКа розробЛен}Ut мiстобуДiвноi докуменТацii та розробника мiстобудiвноi
документацii. Наявнiстъ документiв, що iдентифiкують фiзичних осiб або
шредставникiв юридичнкх осiб обов'язкова.
4. Громадськi crryTraнIul IIровести за наявностi у Bcix присутнiх 1"rасникiв засобiв
iндивiдуального захисту, зокрема респiраторiв або захисних масок, що
закриваЮть Hic та рот, у топdУ числi виготовленIж самостiйно.



5. При BBiMKHeHHi сигнаrry кПовiтряяа тривога> цромадсъкi с.гrухання вiдкласти
до закiнченнrl сигýаIý/, а розпочатi перерватита дотримуватися правип безпеки,
а гliс-гrя закiнчення - продовжити.
6- Визначити, що З проектом мiстобудiвноi дOкументацii <.щетальний план
територii для iндивiдуального дачного будiвництва за межами населеЕого
шУI{кry с. Вишкiв в урочищi <Сiда>>, Вигодсъкоi ТГ, Каlryсъкого району, IBaHo-
Франкiвськоi областi>> (земелънi дiлянки Коровацъкого 

- 
ВолЬдимира

ВолодишrирOвича та Сухарник Iрини Iгорiвни) можна ознайомитися у вiддiлi
архiтектурио мiстобудування, капiталъного будiвництва та комунаJIъного майнааIIарату Вигодськоi седишIЕоТ ради за адресою: смт. Вигода
вул, д. Га.rпlцького, 75 (2 поверх) та Еа офiцiйяому веб-сайтi Вигодськоi
селищноi радуl.
7, Вiдповiдальним за органiзацiю розгляду пропозицiй та заува}кень призначити
головного спецiалiста вiддi"rry архiтектури, мiстобудування, капiта.rrъного
бУДiВНИЦТВа Та КОП{J.ЕаЛы{ого майяа unbpury Вигодсъкоi селиlrщот радиАндрiану го}I!L{РУК (e-mail : vigoda.ukb@gmaii. com).
8. Пропозицii та зауваженIuI до проекry мiътобудiвноi дOчrмеýтацii <детальний
ШаН ТеРИТОРii ДЛЯ iНДИВiДУального дачного будiвництва .u ***urи населеного
t{ункry с. Вишкiв в урочищi кСiда>>, ВигодськоТ ТГ, Каlrуського району, IBaHo-ФранкiвсъкоТ областЬ> (земельнi дiлянки -Коровацького

Володимира Володимировича та Сухарник Iрини Iгорiвни) йu**r" уписьмовому виглядi д0 вцдirrу архiтекцри, мiстобуду"""о, *"пiтал"но"Ь
будiвництва та комунального майна апарату Ь"rод"uuоi селищноi'радиiабо 

"u 
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mail : vigoda.ukb@gmai1. соm.
9' Вiддfurу архiтекryри, мiстобудваrlня) капiталъного будiвництва та
комуЕального майна апараry Вигодськоi селищноi ради подати iнформацiйне
повiдомленЕrl на офiцiйний веб-сайт Вигодськот селйщноi ради, згiдно чинЕого
законодавства.
10, Визначити, що вiддiл архiтекryри, мiстобудування, капiтальнOго будiвництва
та комун€tгIьного майна аIIарату Вигодськоi селищнотради та йоrо посадовi особи
уповноважуються на проведеншI |ромадсъких слухань, а |ромадсъкi слухання
проводяТъся пiД гýловраннr{М начаJIъЕика вiддiлу архiтекryри, мiстобудуuurrо,
КаПiТаЛЪНОГО бУДiВНИЦТВа Та кOмунЕlльýого майна апарату Йгод."*оi селищноi
ради Юрi, довжАнськоГО, як уцовноваженого цредставника Вигодськоi
селищноi ради.
1 1, Вiддiлу архiтекryри, мiстобудуваЕнr{, капiтального будiвництва та
комуfi€}пьного * майна апарату Вигодськот селищноi ради забезпечити
ОПРИЛЮДНеНШt РеЗУЛЬТаТiВ rРОМаДСькIltх cJýDсaHb у вiдповiдностi до чиннOго

по

законодавства.
12. fiля yracTi
|ромади,

оголошень

cJryXaHшIx запросити жителiв територiалъноi
шJuжом розмiщення iнформацiйного
Вигодськоi селищноi ради та дотттт{i
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