
ВИГОДСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА
IвАно-ФрАнкIвськоi овлдстr

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд 03 с 1 ff]{iлg t-tb смт. Вигода

Шро проведеЕня громадських слухаЕь
Iцодо розгляду мiстобудiвноТ документацii
на мiсцевому piBHi

З метою BpaxyBalrнrt громадсъкIiD( iHTepeciB щодо проекry мiстобудiвноi
документацii на мiсцевому piBHi, вiдповiдно до Закону УкраiЪи <ГIро
реryJIювання мiстобудiвноi дiяльностЬ>, постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраrЪи
вiд 25 травня 2011 року ЛЬ 555 <Про затвердженнrI Порядку прOведеншI
|ромадських cJýo(aнb щодо проектiв мiстобудiвноi документацii на мiсцевому
PiBHb (Зi ЗМiнами), рiшення Вигодсъкоi селищноТ ради вiд 15.11.2а21 рокуNs 942-|U2а21 <Про затвердженнrI Положення про громадськi сJrрr4ннJI у
Вигодськiй територiа_гrьнiй громадil>, керуючись статтями 1З,42 Закоrту Украiни
<Про мiсцеве самоврядування в УкраТнЬ 

:
i1. Провести |ромадськi cl5.xaHшI щсдо проекту мiстобудiвноТ документацiТ

<<Щетальний плаН територii для будiвництва та обсlryговуваншI житлсвого
будинку, гOсподарських будiвель i споруд вул. Кривуля, 6/н в с. Вишкiв,
ВигодськоТ тг, Калуського райотrу, Iвано-ФранкiвськоТ областi>> (земельна
дiлянка Рошинець Петра Iвановича).
2. Громадськi слухання з даного питання провести 31 березня 2а23 року о
12.зВ год. в примiщеннi ВигодськоТ селищноi ради зч uдр..ою: вул. Данила
Галицькоrо,75, смт. Вигода, Кагryського району, Iвано-ФранкiвськоТ областi.
3. Участь у громадських CJýrxaHшD( мOжуть брати: .роruдс"кiсть; уповноваженi
особи гriдприемств, устанOв, органiзацiй незztлежно вiд форми власностi, якi
рOзтаптбg&нi на територiт, щодо якоi розробляеться така дOкументацiя;
уповIIоваженi посадовi особи органiв державноТ влади та органiв мiсцевого
СаМОВРЯДУВаННя, IIоВноваження яких поширюеться ца територiю, щодо якоi
розробляетъся_ мiстобудiвна документацiя, а такOж на територiю, сумiжну з.t
ТеРИТОРlеЮ, ЩОДО ЯКОТ РОЗРОбЛЯ€Ться така документаL\lя; представники
замOвника розробленIUI мiстобудiвноТ документацii та розробника мiстобудiвноi
локументацiт. Наявнiстъ документiв, що iдентифiкують фiзичних осiб або
цредставникiв юридичнrоr осiб обов'язкова.
4. Громадськi слlтrаннrl провести за HaJIBHocTi у Bcix присутнiх 1.,ласникiв засобiв
iндивiдУалъногО захисту, зокрема респiраторiВ uбО au*""n "* масок, що
закриваютъ Hic та рот, у тому числi виготовленIж самостiйно.



5. При BBiMKHeHHi сигнаlry <<Повiтряна тривога}> громадськi cJIy)сaHHrt вiдкласти
до закiнчення сигнаlrу, а розпочатi перервжи та дотримуватися правил безгrеки,
а пiсrrя закiнчення - продовжити.
б. Визначити, Iцо з проектом мiстобудiвноТ документацiI <Детальний план
територii для будiвництва та обс;ryговуванIul житловOго будинку, госrrодарських
будiвель i опоруд вул. Кривуш, бlн в с. Вишкiв, Вигодськоi ТГ, Кашуського

району, Iвано,Франкiвськоi област}> (земельна дiлянка Рошинець
Петра Iвановича) можна ознайомитися у вiддiлi архiтекryри, мiстобудування,
капiтального будiвЕицтва та комунЕLпьного майна апарury Вигодськоi селищноi
ради за адресою: смт. Вигода вул. Д. Гаrrицъкоrо,75 (2 поверх) та на офiцiйному
веб-сайтi ВиrодсъкоТ селищноi ради.
7. Вiдгrовiдалъним за органiзацiю розглjIду пропозицiй та зауважень призначити
головного спецiа_пiста вiддiлу архiтектури, мiстобущrваннrl, капiта.пьного
будiвництва та коIiц.н€lлънOго майна апарату Вигодськоi селищяоi ради
Андрiа*ту ГОНtIАРУК (е-mаil : vigoda,ukb@gmai1. соm).
8. Пропозицii та зауваження до проекту мiстобулiвноТ документацiТ <,,Щетальний
план територiТ дjul будiвництва та обсlryговування житлового будинку,
госпOдарськиN будiвель i споруд вул. Кривуш, б/н в с. Вишкiв, Вигодськоi ТГ,
Каlryсъкого району, Iвано-Франкiвськоi областi>> (земельна дiлянка Рошинець
Петра Iвановича) подавати у письмовому виглядi до вiддirry архiтектури,
мiстобудування, капiталъного будiвнlадтва та комуЕ€}JIьного майна апараry
Вигодськоi селищноi ради або на e-mail: vigoda,ukb@gmail.com. i
9, Вiддiлу архiтекryри, мiстобудуваннrl, капiталъного будiвництва та
комун€lпьного майна а$арury ВигодсъкоТ селищноi ради тrодати iнформацiйне
повiдомленнrl на офiцiйний веб-сайт Вигодсъкоi селишшсiiради, згiдно чинного
законодавства.
10. Визначити, що вiддiл архiтекryри, мiстобудування, капiталъного будiвництва
та ко}tунаlrъного майна апараry ВигодсъкоТ селиrцноiради та його посадовi особи
уповноважуються на проведешшI громадськlD( cJýDиHb, а цромадськi слухання
проводяться пiд головуванням начальника вiддilц архiтектури, мiстобудуванIuI,
капiтального будiвництва та комуныьЕого майна агrарату Вигодськоi селищноi
ради Юрiя ДОВЖАНСЬКОГО, як уповноваженого представника Вигодсъкоi
селищноТ ради.
1 1. Вiшiлу архiтекryри, мiстобудування, капiтального будiвництва та
коlчгуfi€lпьного майна апарату ВигодсъкоТ селишsrоТ ради забезпечити
оприJIюднеЕня результатiв грtiмадськIlD( слухань у вiдповiдностi до чшfi{ого
законодавства.
|2. Щля участi
|рсмади,
по
оголошень

сJýгханнrD( запросити жителiв територiалънот
ради, шLilю(ом розмiщення iнформацiйного

веб-сайтi Вигодсъкоi селищноi ради та доrтттIi

Селищний

округу.
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