
Буршткнська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від гі-гі, (р ■Ь 2019 м. Бурштин № 12.Є

Про проведення громадських 
слухань щодо обговорення
можливості -будівництва культової 
споруди в провулку вулиць 
Лісна-Квіткова

Керуючись вимогами ст 12,13,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішення міської ради від 04.03.2016№12/07-16 «Про затвердження Положення про громадські 
слухання в м. Бурштин та с ЛЗиг’шка», рекомендацією комісії земельної та т  ш »  екології, 
заяву релігійної громади «Покрови Пресвятої Богородиці» Київського патріархату 
Української Православної Церкви:

1. Провести громадські слухання на тему: Можливості будівництва храму «Покрови
Пресвятої Богородщй:» Укращсвшї Церкш та; відведаіМ  ш і Ш  дшййш
між вулицями Лісна-КвІткова(біля існуючої каплиці) площею 0,05га.

.М к ^  я р ^ щ і в  щ ш > :  д г а ш й  зал Б р р щ у  культури імені Т. Шевченка місто Буришш 
вул. С. Бандери.буд.60 21 березин 2019 року 0 17.30 год.

Коло запрошених для участі: члени територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка, 
посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати, .міської.ради, представники
ш ш тичнйх , громадських та релігійних організацій, керівники щдприємств, установ та 
організацій та інші.
2, Для. підготовки та проведення громадських слухань утворити підготовчий комітет у складі.: 
В. Гузаж -ворщйН' заступник' міеьшг© шаши-гшова комітету;
Т. Білоока -завідувач сектору містобудування та архітектури;
В. Копаниця-начальник земельно-екологічного відділу;
Н> Марчук - спеціаліст 1-ої. категорії організаційного відділу;,
М. М шайдіїщщ — едщ ш іст
І. Карвацький- депутат міської ради, голова комісії земельної та з питань екології(за згодою);
ї .  ЇЬмшк-дшрят міської радя, голова комісії.з .питань буджвшїтва, арштежтури та ЖЮГ(за 
згодою);
І.Прокопів-депутат міської ради( за згодою);

~ ’ та’ . ' - : та_ _ - о дення
■громадських слухань,



4.0.рЩхЬшЩному відділу ировестМ реєстряцію- грШ^ськйх слухань, в КШзі реєстрації 
лЙсйеМх Мцїаткв, загальних зборів, громадських слухань у м. Буршхйн та с. ВиШка:

5.0рганізаційному відділу довести до відома громадян дане розпорядження та дату 
проведення громадських слухань шляхом розміщення інформації на офіційному сайті
Вурштинської міської ради.

^.Контроль завйкойШнймцього розйорйіЩеШя:Ш:кМс''Ш на секретаря ради Рйбчука Б.5.

Міський голт&


