
ВИГОДСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА
Iвлно-ФрАнкIвсько[ овлдстr

розшорядхtЕння

вlд ol,il ц смт. Вигода

Про проведенЕя громадських слухань
щодо розгляду мiстобудiвноi документацii
на мiсцевому piBHi

З метою врахування громадських iHTepeoiB щодо проекту мiстобудiвноТ
документацii Еа мiсцевому piBHi, вiдповiдно до Закону Украiъи <про
реryJIювання мiстобудiвноi дiяльностi>>, постанови Кабiнеry MiHioTpiB Украi'ни
вtд 25 травýr{ 2011 року JФ 555 <<Про затвердження Порядку проведеннrt
ГРОМаДсЬкIitх cJýD(aHb щодо гrроектiв мiстобудiвноi документацii на мiсцевому
piBHi>> (зi змiнами), рiшення Вигодсъкоi селиrrцлоi ради вiд 15.11.20Z| року
Jф 942-1,\na2l <Про затвердженнlI Положенrrя про громадоькi сJгуханшI у
Вигодськiй територiа-irьнiй громадЬ>, керуючись статтями 1З, 42 Закону УкраТни
<dlpo мiсцеве самоврядува}IнrI в УкраiЪЬ> ;
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1. Провести |ромадськi слуханшI щод0 шроекту мiстобулiвноi документацii
<<flета"пьний ЕIIан територii для будiвництва та обслуговуванIuI житлового
бУДинку, господарсъких будiвель i споруд урочище <<Зворини)> в с. Вишкiв,
Вигодськоi ТГ, Калуського району, Iвано-Франкiвськоi областi> (земелъна
дiлянка Мику"гtяк Iнни Василiвни).
2. Громадськi слlч<аншI з даного питанIuI провести 30 березня 2а23 рOку о
l23a год. в примiщеннi Вигодськоi селищноi рuд" за адресою: вул. {анила
Га_пицького,'l5, смт. Вигода, Калусъкого райоrту, Iвано-ФранкiвсъкоТ областi.
3. Участь у громадських сJýrханнях мохý/ть брати: |ромадськiсть; уповноваженi
оСоби пiдприемств, установ, органiзацiй незtlJIежно вiд форми власностi, якi
розТашОванi на територiТ, щодо якоi розробляеться така док).ментацiя;
УПоВноваженi посадовi особи органiв державноi влади та органiв мiсцевого
саМоВрядуван}бt, повноваэкеннrI яких rrоширюеться на територiю, щодо якоi
РозРоб.гrя€тъся мiстобудiвна документацiя, а також на територiю, сумiжну з
ТеРИтОрiею, щодо якоi розробля€ться така докупrентацiя; представники
Замовýика розробленшI мiстобудiвноi документацii та розробника мiстобудiвноТ
Документацii. Наявнiсть доrqrментiв, що iдентифiкуютъ фiзичних осiб або
представникiв юридичнlо< осiб обов'язкова.
4. Громадськi с.ггрrаннrl провести за наявностi у Bcix присугнiх 1.,rасникiв засобiв
iНдивiдУалъного захисту, зокрема респiраторiв або захисних масок, що
закривають Hic та рот, у тому числi виготовлених самостiйно.



5. При BBiMKHeHHi сигнагry <<Повiтряна тривога)> громадськi сJг}ryraння вiдкласти
до закiнчення сигнаJIу, а рсзпочатi перервати та дотримуватися правип безпеки,
а гriсля закiнченнrl - продовжити.
6. Визначити, щ0 з шроектом мiстобудiвноТ докуý{ентацii <Детальний план
територii для будiвництва та обслуговуванIrя житлового будинку, господарсъких
будiвелъ i спорул урочище <<Зворини>} в с. Виlrшсiв, ВигодськоТ ТГ, Кагryського

району, Iвано-Франкiвськоi областЬ> (земельна дiлянка Микуляк Iнни Василiвни)
можша ознайомитися у вiддiлi архiтекryри, мiстобудуваЕнrl, капiталъного
будiвництва та комуЕалъного майна апарыry Вигодсъкоi селищноi ради за
аш}есою: смт. Вигода вул. ý. ГалицъкOго: 75 {2 поверх) та на офiцiйному веб-
сайтi Вигодськоi селищноi ради.
7. Вiдповiдальним за органiзацiю розглrIду пропозицiй та зауважень призначити
головного спецiалiста вiддilry архiтектури, мiстобудуваннrl, капiталъного
булiвничтва та комуя€tльног0 майна ашарату Вигодсъкоi селищноТ ради
Андрiану ГОНtlДРУК (e-mail : vigoda.ukb@gmail.com).
8. Пропозицii та зауваженшI до проекту мiстобудiвноi документацii к{етальний
шлан територiТ дJIя будiвництва та обсrrуговув€}ншI житлового будинку,
госýодарсъких будiвель i споруд урочище <<Зворини)) в с. Вишкiв, Вигодськоi ТГ,
Калусъкого району, Iвано-Франкiвсъкоi областi>> (земельна дiлянка Микуляк
Iнни Василiвни) подавати у письмовому виглядi до вiддirry архiтекryри,
мiстобудуваннrl, капiталъного будiвництва та комун€LJIьного майна апарату
Вигодськоi селищноТ ради або ца e-mail: vigoda.ukb@gmail.com. !

9. Вiддiry архiтектури, мiстобудуваннrt, капiтального будiвництва та
комуЕЕ}пьного майна апарату Вигодськоi селищноi ради шодати iнформафйне
повiдомленIuI на офiцiйний веб*сайт Вигодськоi селиrrsлоТ ради, згiдно чинного
законодавства.
10. Визначити, що вiддiл архiтскryри, мiстобудуваншI, каrriта-rrъного булiвничтва
та комунапьного майна апараry Вигодськоi селищноiради та його посадовi особи
уIIовЕоважуються на проведеЕшI грсмадських сJýrханъ, а цромадськi слуханIuI
проводяться пiд головуваннJtм начаjIьника вiддirry архiтектури, мiстобудуван}ш,
капiтального будiвництва та комунального майна апараry Вигодськоi селищноi
ради Юрiя ДОВЖАНСЬКОГО, як )rповнOваженого ilредставника Вигодськоi
селищноi ради.
1t. Вiддiлу архiтекryри, мiстобудування, капiталъного будiвrrицтва та
комунаJIьного майна апарату ВигодсъкоТ селищноТ ради забезпечити
оцриJIюднення результатiв громадськшх сJгухань у вiдповiдностi до чинного
законодавстваъ
|2. .Щля ylacTi в

|ромади, шшяхом розмiщення iнформацiйного
Вигодськоi селищноТ ради та дошцi

оголошень
повiдомленнj{

Селищний

округу.

Микола МАЦАЛАК

слуханЕrгх запросити жителiв територiатlьноi


