
Ьурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

СЬОМГ: СКЛИКАННЯ
РІШ ЕН Н Я

Від ЗІ серпня 2020 року №06/101-20
м.Бурштин

Про іаі верлженни проекту містобудівної 
документації «Оновлений генерального плану 
і а плану зонування території (у складі 
генерального плану) с. Витівка Нурнпниської 
міської ради Івано-Франківської області»

Розглянувши матеріали проекту містобудівної документації «Оновлення 
генеральною плану та плану -зонування території села Витівка Вуріптинської міської 
ради Івано-Франківської області», розробленого ДІІ«Укрдсржбудекспертиза», з метою 
забе зпечення планомірного, економічного, обгрунтованого й комплексного розвитку села, 
підвищеного рівня благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності 
населення, керуючись ст.26. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до сі. 16. 17, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
сі. і2 Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку». Закону України «Про землеустрій». Земельного кодексу України, 
Водного Кодексу України. ДЫ1 Ь. 1.1.-15:2012 «Склад та зміст генерального плану 
населеного пункту». ДЬН Б. 1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», 
враховуючи протокол громадських слухань від 23.07.2019 №4 та протоколу громадських 
слухань від 16.12.2019 №7 по звіту з СНО. протокол засідання архітектурно-містобудівної 
ради управління містобудування та архітектури облдержадміністрації від 07.07.2020 №6 
п.5. пропозиції і а зауваження до проекту документа державного планування та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку, враховуючи рекомендації комісії з питань будівництва, 
архітектури та житлово комунальною господарства, міська рада

1. Затвердити містобудівну документацію «Оновлення генерального плану та 
плану зонування тсриторії(у складі генерального плану) села Вигівка Буріїїтинської 
міської ради Івано-Франківської області», розроблену Дії «Укрдсржбудекспертиза» 
м. Київ з розрахунковим періодом до 2038 року.

2. Вважати таким, що втратив чинність попередній генеральний план села Вигівка 
розроблений проектним інститутом «Івано-Франківськ — Агропроект» у 1988 році з 
розрахунковим терміном реалізації 20 років (до 2008 року).

вирішила:



3. Цс рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення на офіційному веб - 
сайп Бурші ипської міської ради (burshtyn-rada.if.gov.ua).

4. Виконавчому комітету Бурштинської міської ради та іншим виконавчим органам 
міської ради і комунальним підприємствам Бурштинської міської ради при розгляді 
питань містобудування, планування і забудови села, земельних питань, керуватись даним
і снеральиим планом.

5. Коїм роль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 
будівництва. архітектури га житлово -  комунального господарства Тараса ГІоника та 
першого заступника міською голови Володимира Гулика.

Роксолана Джу ра


