Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 23 грудня 2020 року
м.Бурштин

№ 20/3-20

Про внесення зміни до генерального плану
міста Бурштин суміщеного з детальним планом
території по вул. Січових Стрільців, б/н
Розглянувши заяву гр. Дулика І.О, Сенчини Я.Й, Стецюк Н.В, Шемелько О.Р. від
02.07.2020 р. (зареєстровану в Бурштинській міській раді 02.07.2020 № КО-238), надані
матеріали, відповідно до ст. ст. 8, п.3, 4 ст.10, 19, Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності“, ст. ст.25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2011 № 555 “Про затвердження
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, наказу Міністерства
регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від
16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації»,
ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», враховуючи генеральний
план міста, рекомендації комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ, комісії
земельної та з питань екології, міська рада
вирішила:
1. Надати дозвіл виконавчому комітету на розроблення проекту містобудівної
документації «Внесення зміни до Генерального плану міста Бурштин суміщеного з
детальним планом
території по вул. Січових Стрільців, б/н під будівництво та
обслуговування будівель торгівлі» з залученням фінансових джерел зацікавлених осіб у
розробленні містобудівної документації.
2. Фінансування робіт на розроблення даної містобудівної документації здійснити
відповідно до п.3, 4 ст. 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
3. Забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки детального плану території
по вул. Січових Стрільців, б/н під будівництво та обслуговування будівель торгівлі в м.
Бурштин, Івано-Франківської області.
4. Бурштинській міській раді(сектору містобудування та архітектури) забезпечити
проведення громадських слухань містобудівної документації із залученням розробника.
5. Розроблену та погоджену в установленому законодавством дану містобудівну
документацію подати на затвердження міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань
комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження та
транспорту Андрія Савчака та першого заступника міського голови Ростислава Стаська.

Міський голова

Василь Андрієшин

