
  Проект рішення  

 

 

Від 26.07.2017 р.                                    м. Бурштин                                    № 758 

 

Про оновлення генерального плану та плану зонування 

території(у складі генерального плану)  с. Вигівка  

Бурштинської   міської ради 

 

              Керуючись п.42 ч.1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні 

»,відповідно до ст.ст.17,18,21 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», з метою вирішення питань розвитку, планування, забудови та іншого 

використання  території  села, враховуючи рекомендації  комісії з питань  будівництва, 

архітектури  та  ЖКГ, комісії земельної та з питань екології,  міська рада    вирішила : 

 

1.Оновити генеральний план села та розробити план зонування території(у складі 

генерального плану) с. Вигівка   Бурштинської  міської ради, який був розроблений  

інститутом «Івано-Франківськ-Агропроект» в 1988році.. 

  

2.Визначити замовником містобудівної документації  виконавчий комітет Бурштинської 

міської ради. 

 

3.Визначити  в установленому  законодавством порядку розробника генерального плану 

та плану зонування території ( у складі генерального плану) с. Вигівка Бурштинської 

міської ради,строки розроблення та джерел фінансування. 

 

4.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Бурштинської  міської ради (burshtyn-

rada.if.gov.ua) рішення про початок розроблення Генерального плану та плану зонування 

території (у складі генерального плану) с. Вигівка визначити порядок і строк внесення 

пропозицій до нього фізичними та юридичними особами. 

 

5.Забезпечити разом з розробником попередній розгляд архітектурно-містобудівною 

радою управління містобудування та архітектури  Івано-Франківської області 

генерального плану та плану зонування території (у складі генерального плану) с. Вигівка  

Бурштинської міської ради. 

 

6.Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у 

проекті генплану та плану зонування ( у складі генерального плану) с.Вигівка  та його 

погодження із залученням розробника. 

 

7. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Бурштинської  міської ради (burshtyn-

rada.if.gov.ua) рішення розгляду пропозицій громадськості до порядку генерального плану 

та плану зонування( у складі генерального плану) с. Вигівка. 

 

8. Внести на розгляд сесії міської ради проект генплану та плану зонування (у складі 

генерального плану) с.Вигівка Бурштинської  міської ради. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника міського 

голови В. Гулика та голову комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ  Т. Попика. 

 

    

Міський голова                                                                                 Роксолана Джура 
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Юридичний  відділ                                                                        

 

 

Перший заступник міського голови                                                     

 

Завідувач сектору містобудування 

та  архітектури                                                                                       Т. Білоока 

 


