
УКРАЇНА
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04. 0 У , 2016р. м.Бурштин № 499

Про проведення громадських 
слухань з обговорення проекту 
містобудівної документації

Керуючись вимогами ст.ст.12,13,42 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні»,ст.ст.16,19,21 Закону України « Про регулювання 
містобудівної діяльності», ст. ст. 13,14,36-39 Статуту громади міста Бурштина та села 
Вигівки, затвердженого рішенням сесії №10/54-15 від 29.05.2015року, рішення сесії № 
12/07-16 від 04 березня, рішення сесії
№ 23/10-16 від 22 квітня 2016року Бурштинської міської ради, враховуючи генеральний 
план міста:

1. Провести громадські слухання на тему: « Розроблення детального плану 
території для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 
будівель та споруд площею 15,0га в урочищі « Пасовище».

Місце проведення слухань : актовий зал будинку культури імені Т. Шевченка 
місто Бурштин вул. С. Бандери буд.60 «15» липня 2016р. о 16.30год.

Коло запрошених для участі: члени територіальної громади м. Бурштин та 
с. Вигівка, 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:
В. Гулик -  перший заступник міського голови-голова комітету;
Т. Білоока -  завідувач сектору, головний архітектор міста, сектору містобудування та 
архітектури виконавчого органу міської ради;
В. Копаниця -начальник земельно-екологічного відділу виконавчого органу міської ради;
H. Марчук -  спеціаліст 1-ої категорії організаційного відділу виконавчого органу міської 
ради;
A. Пергельський -головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого органу міської 
ради;
I. Карваїдький -  депутат міської ради, голова комісії земельної та з питань екології (за 
згодою);
Т. Попик -  депутат міської ради, голова комісії з питань будівництва, архітектури та 
ЖКГ (за згодою);
І. Я. Дашевич -голова ГО Народна самооборона « Українська Варта», депутат міської 
ради(за згодою);
B. М. ВІльчак -  голова ГО « Бурштинське міське об’єднання воїнів АТО» (за згодою );



Р.В.Мельничук- член виконкому, начальник житлово-експлуатаційного господарства КП 
« Житловик» (за згодою);

3.Підготовчому комітету розробити план проведення заходів з організації та 
проведення громадських слухань, який подати на затвердження міському голові не 
пізніше 3-ох робочих днів, проекти висновків та рекомендацій.

4.0рганізаційному відділу провести реєстрацію громадських слухань в Книзі 
реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у м. Бурштин та 
с. Вигівка.

5. Організаційному відділу довести до відома громадян дане розпорядження та 
дату проведення громадських слухань не пізніше ніж через 3 дні з дня реєстрації даного 
розпорядження шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Бурштинської 
міської ради, газеті « Бурштинський вісник» .

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря ради 
Рибчука Б.Б.

Роксолана Джура


