
                                                                                              
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від  27 листопада 2019 року                                                                                 № 29/84-19 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу  на розроблення проекту  

містобудівної документації «Внесення змін та  

доповнень до Генерального плану міста Бурштин, 

Івано-Франківської області, з розробкою плану 

 зонування території міста» 

  

      З метою приведення у відповідність містобудівної документації, які відбулися за 

період реалізації генерального плану м. Бурштин, у зв’язку зі змінами функціонального 

використання територій протягом останніх 5-ти років, керуючись cт.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.17 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Наказу Міністерства регіонального розвитку 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011р. №290 «Про 

затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», враховуючи 

рекомендації  комісій з питань  будівництва, архітектури  та  житлово – комунального 

господарства, земельної та з питань екології,  міська рада   

 

вирішила: 
     

    1. Надати дозвіл виконавчому комітету Бурштинської міської ради на розроблення 

проекту містобудівної документації «Внесення змін та доповнень до Генерального плану 

міста Бурштин, Івано-Франківської області, з розробкою плану зонування території 

міста». 

  

  2.Фінансування робіт по розробленню даної містобудівної документації «Внесення 

змін та доповнень до Генерального плану міста Бурштин, Івано-Франківської області, з 

розробленням плану зонування території », здійснити за кошти місцевого бюджету. 

 

  3.Сектору містобудування та архітектури (Т. Білоока), звернутися до Івано-

Франківської обласної державної адміністрації щодо визначення державних інтересів для 

їх урахування під час внесення змін та доповнень до Генерального плану міста Бурштин. 

 

   4.Повідомити через місцеві засоби інформації та офіційний вебсайт Бурштинської 

міської ради про початок розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін 

та доповнень до Генерального плану міста Бурштин, Івано-Франківської області, з 



розробкою, плану зонування території міста» з визначенням порядку та строків внесення 

до неї пропозицій фізичними та юридичними особами. 

 

  5.Бурштинській міській раді (сектору містобудування та архітектури) забезпечити 

проведення громадських слухань містобудівної документації  із залученням розробника. 

 

  6.Розроблену та погоджену в установленому законодавством  дану містобудівну 

документацію   подати на затвердження міської ради. 

 

  7.Виконавчому комітету Бурштинської міської ради створити погоджувальну 

комісію для узгодження спірних питань пропозицій громадськості. 

 

   8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 

будівництва, архітектури та ЖКГ  Т. Попика та першого заступника міського голови  

В. Гулика. 

 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                                 Роксолана Джура 

                                   

 


