
ВИГОДСЬКА СЕЛИЦНА РАДЛ
IВАНО-ФРАНКIВСЬКОi ОБЛАСТI

РОЗШОРЯД}КЕННЯ

вiд 03 0J апt]Nь 4J" смт. Вигода

IIро проведення громадських слухань
щодо розгляду мiстобудiвноi документацiТ
на мiсцевому piBHi

З метою BpaxyBaHHrI громадських iHTepeciB щодо проекту мiстобулiвноТ
документацii' на мiсцевому piBHi, вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про
регулювання мiстобулiвноТ дiяльностi>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 25 травня 2а1l року J\b 555 <Про затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо проектiв мiстобулiвноТ документацiТ на мiсцевом1,
piBHi> (зi змiнами), рiшення ВигодськоТ селишноi ради вiд 15.11.202| року
ЛЪ 942-1112021 <Про затвердження Положення про громадсъкi спухання у
Вигодсъкiй територiальнiй громадi>, керуючись статтями 13, 42 Закону УкраiЪи
пПро мiсцеве самоврядування в Украiнi>

1. Провести громадськi слухання щодо проекry мiстобудiвноi докумектацii
<<,Щетальний шан територii дJш будiвництва та обслуговуваЕнrI житлового
будинку, господарських будiвель i споруд урочище <<Зворини> в с. Вишкiв,
Вигодсъкоi ТГ, Ка.гryського району, Iвано-Франкiвськоi областЬ> (земельна
дiлянка СелiховоТ Тетяни Олександрiвни).
2. Громадсъкi сrrухаЕнrl з даного питаIIнrI цровести 29 березпя 2а23 року о
l23a год. в прLrrrлiщеннi ВигодськоТ селищноi ради за адресою: вул. ýанила
Га-пицького, 75о смт. Вигода, Каrryського району, Iвано-ФранкiвськоТ областi.
3. Участъ у громадсъких сJýгханнrгх Mo}ýlTb брати: Iромадськiстъ; уповноваженi
особи пiдприемств, установ, органiзацiй незzшежно вiд форми власностi, якi
розтятттованi на терrrгорii, щодо якоi розроблясться така документацiя;
yпoBHoBEDKeHi посадовi особи органiв державноТ влади та органiв мiсцевого
самоврядування, повноваженIuI як}D( поширюеться Еа територirо, щодо якоi
розроблястьс;я мiстобудiвна докрлентацiя, а також на територiю, сумiжну з
територiею, щодо якоТ розробляетъся така докуI\dентацiя; представники
замовника розроблення мiстобудiвноi документацiТ та розробника мiстобудiвноТ
документацii. Наявнiсть доrqrментiв, що iдентифiкують фiзичних осiб або
представникiв юридичних осiб обов'язкова.
4. ГРОМадськi СЛl.хання провести за HffIBHocTi у Bcix присутнiх уrасникiв засобiв
iндивiдуалъного захисry, зокрема pecпipaTopiB або захисних масок, що
закривають Hic та рот, у Tolnty числi виготовлених самостiйно.



5. При BBiMKHeHHi сигныry <ГIовiтряна тривога) громадоькi cJýry€HHlI вiдклаоти
до закiнчення сигн€tлу, а розпочатi перервати та дотримуватися правил безпеки,
а пiсля закiнчення * продовжити.
6. Визначити, що з проектом мiстобудiвноТ докуиентацii кДетальний план
територiТ для будiвництва та обс.ггуrовуванЕrt житлового будинку, госшодарськLгх
будiвель i споруд }рочище <<Зворини>} в с. Виlшкiв, ВигодськоТ ТГ, Калусъкого
району, Iвано-Франкiвськоi областЬ> (земелъна дiлянка СелiховоТ
Тетяни Олександрiвни) можяа ознайомитися у вiддiлi архiтектури,
мiстобудування, кагriта-пьного будiвництва та комун€lJIъного майна апарату
ВигодськоТ селищноТ ради за адресою: смт. Вигода вул. Д. Галицькоrо, 75 {2
поверх) та на офiцiйному веб-сайтi ВиюдськоТ селищноi ради.
7. Вiдповiдальним за органiзацiю розгJuIду пропозицiй та зауважень шризначити
гоýовного спецiа-пiста вiддiлry архiтекryри, мiстобудування, капiтального
будiвництва та коLdунапъного майна апарату ВигодськоТ селищноТ рuд"
Андрiану ГОНЧАРУК {e-mail : vigoda."kb@g*ail.com).
8. Пропозицii та зауваженнlI д0 проекту мiстобудiвноТ документацii <ýетЕIJIьfiий
rrгIан територii дjul будiвництва та обсгlтовуваншI житлового будинку,
господарських будiвелъ i споруд урочище <<Зворини>> в с. Вишкiв, ВигодськоТ ТГ,
Каlryського району, Iвано-ФранкiвсъкоТ областi>> (земегьна дiлянка СелiховоТ
Тетяни Олександрiвни) подавати у IIисьмовому виглядi до вiддiлу архiтектури,
мiстобудування, капiтального будiвництва та комунапьного майна апарату
ВигодсъкоТ селиIIs{оi ради або на e-mail: vigoda.ukb@gmail.com. i
9, Вiддi.ry архiтекryри, мiстобудуваýшI, каuiтального будiвництва та
комунального майна апаржу Вигодськоi селищноi ради подати iнформащiйне
повiдомлеЕIIя на офiцiйнпй веб-саilт Вигодськоi селищноi ради, згiдно чинногс
законодавства.
10. Визначити, що вiддiл архiтектури, мiстобудування, капiтального булiвнлtцтва
та кOмунапънOго маЙна аIIарату ВигодськоТ селищноiради та Його посадовi особи
уповноважуютъся на проведення громадських сJцжань, а громадськi слг1а<аншI
проводяться пiд головуваriням нач€lJIьника вiддiлу архiтекryри, мiстобудуваIIня,
капiтального будiвництва та комунuLпьного майна аtrарату Виюдсъкоi селищноi
ради Юрiя ДОВЖАНСЬКОГО, як )rповновrlжеЕого ilредставника ВигодськоТ
селищноi ради.
1 1. Вiддiлу архiтекryри, мiстобудування, капiта-пъного будiвництва та
комунаtлъного майна аrrарату Вигодськоi селищноi ради забезпечити
оприлюдненнrt результатiв громадсъкpD( сJýrханъ у вiдповiдностi до чинного
законодавствЕ
|2. ffля 1^lacTi в громадськIlж слуханшD( запросити жителiв територiалъноi
|ромади, ради, IIIJmxoM розмiщення iнформацiйного
повlдомленшI ВигодськоТ селищноТ ради та дошцi
оголошенъ
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Селиrцний

окруry.

Микопа МАЦАЛАК


