
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                            

 Від 28.01.2021                                          м. Бурштин                                                     №  37 

 

 

 Про повторне проведення громадських 

 слухань з обговорення проєктів 

 містобудівної документації 

 

 

Керуючись вимогами ст.12,13,42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 19,21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 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», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555«Про затвердження порядку проведення 

громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні», рішення міської ради від 20.12.2018 № 28/65-

18 «Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по вул. Січових 

Стрільців, м. Бурштин», рішення міської ради від 03.07.2020№08/97-20 « Про внесення змін до 

рішення міської ради від 20.12.2018№28/65-18 ««Про надання дозволу на розробку проекту 

Детального плану території по вул. Січових Стрільців», м. Бурштин враховуючи  розроблений  

проект містобудівної документації: 

 

1. Провести громадські слухання на тему: - розроблення  Детального плану території  

для  продажу на земельних торгах(аукціоні) для комерційної діяльності по вул. Січових 

Стрільців  в м. Бурштин Івано-Франківської області. 

Місце проведення слухань: актовий зал Будинку культури імені Т. Шевченка місто 

Бурштин вул. С. Бандери, буд.60, 09 лютого  2021 року 0 17.30 год (при умові дотримання 

всіх карантинних заходів). 

  Коло запрошених для участі: члени  Бурштинської територіальної громади, посадові 

особи органів місцевого самоврядування, депутати міської ради, представники політичних та 

громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій та інші. 

 

2. Для підготовки та проведення громадських слухань утворити підготовчий комітет у 

складі: 

Р. Стасько -перший заступник міського голови-голова комітету; 

Т. Білоока -завідувач сектору містобудування та архітектури; 

В. Копаниця-начальник земельно-екологічного відділу; 

О. Александрів -  начальник  організаційного відділу; 
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І. Мельник - головний спеціаліст  юридичного відділу; 

М. Федів - голова комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою; 

І. Пізь - депутат міської ради (за згодою); 

А. Савчак - депутат міської ради, голова комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ(за 

згодою); 

І. Карвацький - депутат міської ради (за згодою); 

Б. Рибчук - депутат міської ради (за згодою). 

 

3. Підготовчому комітету розробити план проведення заходів з організації та 

проведення громадських слухань. 

 

4. Організаційному відділу провести реєстрацію громадських слухань в Книзі 

реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань  Бурштинської 

територіальної громади. 

 

5. Організаційному відділу довести до відома громадян дане розпорядження та дату 

проведення громадських слухань шляхом розміщення інформації на офіційному  веб сайті 

Бурштинської міської ради. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря ради Романа 

Іванюка. 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                                     Василь Андрієшин 
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Підготувала: 

Зав. сектору містобудування 

та архітектури                     _________________         Т. Білоока   

 

Погоджено: 

   

Перший заступник міського голови ________________    Р.Стасько  

 

Начальник земельно-екологічного 

відділу                                               ___________________В. Копаниця         

 

Юридичний  відділ                           ________________________________     


