Бурштинська міська рада
Тз.' з : “Франківської області

/ У. /Є ?. 2018

№. БурЩТї®

№ А /С

Про проведення громадських
слухань з 'обговорення проектів
містобудівної документації
Керуючись вимогами ст,12,13,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 19,21 Задану Україда «ГІро регудювайвм містобудівної діяльності», -наказу Міністерства
регіонального розвитку бу’Ж внйцтва та житлово^комунаякноге тосиодарства Урфшни від
16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ДБН
Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»,, рішення міської ради від
26.08,2016 № 14/16-16 «Про надання дозволу на. розробку проекту ДПТ(дстального плану
території) в м. Бурштин для будівництва і обслуговування індивідуальних жилих будинків,
господарських будівель та споруд», рішення міської ради від 28.02.2017 №10/24-17 «Про
надання дозволу на розробку проекту ДПТ(детального плацу тержтс ,:ії) в
Бурштин- но вуж
Коновальця," рішення міської ради від 31.07.2018 №10/57-18 «Про надання дозволу на
розробку проекту Детального плану території по вулиці Стефанжка в м . Бурштин»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05ЛОН №555«Про затвердження порядку
проведення громадських .слухань щодо врахування громадських інтересів л ід час розроблення
проектів містобудівної документації на місцевому рівні», враховуючи розроблені проекти
містобудівної документації:
1. Пронести громадські слухання да тему; І, розроблення Деталкного плану території зміна
функціонального використання власної земельної ділянки для будівництва та
обахутовувшші ж ш ію ш те
1гош одарських % рр® ет тасшзррзі(їірнсадибна доіжшш)
площею 0 ,1 0 т,. по. вул. Зелена, б/н в м. Бурш тингр. Дорошенко Світлани Степанівни.
2. Розроблення Детального плану території для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка) площею ОД0га. по вул.
Зелена, б/н в м. Бурштин(замовник виконавчий комітет міської ради).

3. Роаробдеййя Детального шану території по вул. КоновальщДнід льодовий майданчик) м.
Бурштин (замовник виконавчий- комітет міеько гр ад и /
4,. Розрвїщ япж .Д е ш а н в ш ждану жрш©р1г » ш
аш&рйетшня.
орендованої земельної ділянки (цільове призначення якої -для. розміщення та експлуатації
основних підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та споруд, код
11.03) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд(присадибна ділянка) площею 0,0823га по вул.Стефаника,15-А в м. Бурштин гр.
Максимівн Віталія Степановича.

З

І

МІебе й р о ветвШ 'е^гу х ть:. актовий зад БудййКу куд&турй йчшй І . ЩєшйзїШ місто Бурзгтм
вуя. С. Вандер»,буд..6(} 25 жовтня 2018 р#ку 0 17.30 гед.
КЬяо : задрошених дш .уадстїг чз єни територіальної громада м. Бурштин та е. Витівка,
посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати міської ради, представники
політичних та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій та
інші.
2.;3дж дадаш ш щ та® р® ер^
утворити -нідшщвний комітет у складі:
В. Гумах -перший заступник міського гш ш и-гояова комітету;
Т. Білоока --швідувач сектору міствбудува-нш та архітектури;
В. Копаниця-аачадьник земедьно-екологінного відділу;
H. Марчук - спеціаліст 1-ої категорії організаційного відділу;
М. Михайлишин - спеціаліст 1-ої категорії юридичного відділу;
I, Карвадький- депутат міської .ради-, голова комісії земельної та з питань екол:охтї(за згодою);
ї . П ош ж-деиущ г місккої ради, голова комісії а, питань % діш »щ вад архітектур»та ЖКЦза.
згодою);

3. Підготовчому комітету розробити план проведення заходів з організації та проведення
громадських слухань.

4.0рі'анізацій±юму відділу провести реєстрацію громадських слухань в Книзі реєстрації
.. . місцевих М аійгйв, заі'альадх зборів, тромадшсих слухань у Ш Бурштйй Та с. Вйгівха.
5 .Організаційному відділу довести до відома громадян дане розпорядження та дату
проведення громадських слухань шляхом розміщення інформації на офіційному сайті
Бурштинської міської ради.

б.Контрольза ввконаавям цього, розпорядження, покласти на секретаря, рада Риб^рса Б.Б,

