
ВИГОДСЬКА СЕЛИIЦНЛ РАДА
IвАно-ФрАнкIвськоi овлдстr

розпоряджЕннrI

вlд Il сц, ffJ 3 зVs q{
смт. Вигода

Про проведення громадських слухань
щодо розгляду мiстобудiвноТ документацiТ
на мiсцевому piBнi

з метою врахуваншt |ромадсъких iHTepeciB щодо проекту мiстобудiвноi
документацii Еа мiсцевомУ piBHi, вiдповiдно до ЗаконУ УкраiЪи- <Про
реryлювання мiстобудiвноi дiяльностЬ>, гIостаЕови Кабiнеry MiHicTpiB УкраrЪи
вiд 25 травЕя 2011 року JФ 555 <,Про затвердженнrt Порядку проведеннrt
|ромадсЬких слухань щодо проектiв мiстобудiвноi докумеЕтацiТ на мiсцевому
piBHb (зi змiнами), рiшення Вигодськоi селищноТ ради вiд 15.11 .202L рокуNs 942-1u2а2\ <Г{Ро затвердженшI Положення про громадськi 

"oy"u"b уВигодсьКiй теритОрiальнiЙ громадil>, керуюЧись статТямr 1З, 42 Законч V*puT""
<Про мiсцеве с€}моврядува}IшI в УкраТнЬ> 

i;

1. ПровестИ |ромадсЬкi слухачнrr щодо проекту мiстобудiвноТ документацiТ
<<fiеталъниЙ шлаН територii дJuI будiвництва та обсrrуговування житлового
будинку, господарських будiвелъ i споруд урочище .iЧ*pii*n " ". Вишкiв,
Вигодськоi тг, Калуського району, Iвано*Франкiвсъкоi областi>> (земельна
дiлянка Микуляк Iнни Василiвни).
2. Громадськi сrryоrанIш з даного гIитаЕнrI провести 30 березпя 2а23 року о12.00 год. в примiщеннi ВигодськоТ селищноТ рuд" за адресою: вул. Дurочоа
ГалицъкОго,75, сМт. Вигода, Кагцrського району, Iвано-Франкiвсъкоi областi.
З. Участь у громадських слухаЕнrtх можуть брати: .ро*uд""кiсть; уповноваженi
особи пiдприемств, установ, органiзацiй незzLJIежно вiд форми власностi, якi
розташованi на територiт, щодо якоi розробляеться 

-runu 
докупгентацiя;

yIIOBHoBaжeHi посадовi особи органiв державноi влади та органiв 
-мiсцевого

СаМОВРЯД/ВаННЯ, ПОВнов€DкеЕня як!D( поширюетъся на територiю, щодо якот
розробля€тъся мiстобудiвна документацiя, а також на теритоЬi*, сумiжну з.qтериторlсю, Щодо якот розробляетъся така документацiя; щредставникkI
замовниКа розробЛеннЯ мiстобудiвноТ документацiТ та розробника йстобудiвноi
документацii. Наявнiсть документiв, що iдентифiп.уrоi" фiзичних осiб або
представникiв юридичнегх осiб обов'язкова.
4. Громадсъкi сlг5асання провести за наявностi у Bcix присlтнiх )ruасникiв засобiв
iндивiдуальногО захисry, зокрема респiраторiВ uъо 

-.u*r""r* 
масок, що

закривають Hic та рот, у тому числi виготовлених самостiйно.



5. При BBiMKHeHHi сигнаrу <Повiтряна тривога> громадськi сJýrхання вiдкласти
до закiнченЕll сигн€шу, а розпочатi перервати та дотриLdуватися ilравиII безгtеки,
а пiс.гlя закiнчення - шродовжити.
6. Визначити, що з проектOм мiстобулiвноi документацiТ <f,етальний пllан
територiТ для будiвництва та обсrryговуваIIня житлового будинку, господарських
будiвель i споруд урочище <<Чертiж> в с. Вишкiв, Вигодськоi ТГ, Каlryського
району, Iвано-Франкiвськоi област}> (земелъна дiлянка Микуляк Iнни Василiвни)
можна ознаЙомитися у вiддiлi архiтектури, мiстобудуваЕшI, капiтального
будiвництва та комунапьного майна апарату Вигодсъкоi селищноi ради за
адресою: смт. Вигода вул. .Щ. Галицького, 75 (2 шоверх) та на офiцiйному веб_
сайтi ВигодськоТ селищноi ради.
7. Вiдповiдальним за органiзацiю розгляду шропOзицiй та зауваlкень lrризначити
головItого спецiа-rriста вiддirry архiтектури, мiстобуд)aванIut, капiта-гrьного
будiвництва та комуfiЕtlrънOго майна апарату ВигодськоТ селишsrоi ради
Андрiану ГОНЧАРУК (e-mail : vigoda.ukb@e*ai1. соm).
8. ГIропозицii та зауважеЕшI д0 проекту мiстобудiвноi докр{ентацii <fетальний
план територii дJIя будiвництва та обс.гryговуваннrI житлового будинку,
господарськIltх будiвель i споруд урочище <<Чертiж>> в с. Вишкiв, Вигодсъкоi ТГ,
Калусъкого району, Iвано-Франкiвськоi областЬ> (земельна дirrтяка Микуляк
Iнни Василiвни) подавати у пЕсьмовому виглядi д0 вiддirry архiтектури,
мiстобудуваЕнlt, капiтального будiвництва та коI\dунzшIьного майна апарату
ВигодськоТ селищноТ ради або на e-mail: vigoda.ukb@gmail.com. ý

9. Вiддirry архiтекryри, мiстобулування, капiтального будiвнiтцтва та
комун€tпьЕOго майна апqраry ВигодськоТ селиrrшоi ради подати iнформацiйне
повiдомленнrt на офiцiйний веб-сайт ВигодсъкоТ селиlrцrоi ради, згiдно чинного
законодавства.
10. Визначити, що вiддiл архiтекryри, мiстобудуванIuI, капiта.rrьного будiвництва
та комунапъного маЙна апарату Вигодсъкоi селищноi ради та Його посадовi особи
уповноважуються на fiроведеншI цромадсъких cJýDиEb, а громадськi сrlханIul
проводяться пiд гоJIовуваннrtм начыБника вirпiлу архiтекryри, мiстобудува}IшI,
кагriталъного будiвництва та комун€tлъного майна апараry Вигодсъкоi селищноТ
Ради Юрiя ДОВЖАНСЬКОГО, як JmOвноваженого представника Вигодськоi
селищноТ ради.
11. Вiддiлу архiтекцrри, мiстобудування, кагtiтального будiвr*tцтва та
комуý€tлъного маЙна fiIapaтy ВигодськоТ селишшоi ради забезгrечити
оцрилюднення резуJътатiв громадських cJýa(aнb у вiдповiдностi до чинного
законодавствр.
|2. ,I[дя yracTi в громадськIж сл).ханЕrгх запросити жlдтелiв територiальяоТ
громади, депута ради, шшuIхом розмiщення iнформацiйного
IIовlдомленIUI веб*сайтi Вигодськоi селищноi ради та дошцi
оголошень

* укрд

Селищний

округу.

Микола МАIIАЛАК


