
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 22.10.2020 року № 140

           Про проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських і приватних 
інтересів під час розроблення детального плану
по вул. Корольова

 Розглянувши  рішення сесії Збаразької міської ради №VII/40/10 від
09.07.2020р.  “Про  розроблення  детального  плану  території  земельної
ділянки”,  відповідно  до  постанови  №  555  від  25  травня  2011р.  ”Про
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування
громадських  інтересів  під  час  розроблення  проектів  містобудівної
документації на місцевому рівні”, статтю 13 пункту 20 частини четвертої
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий
комітет Збаразької міської ради.

ВИРІШИВ:

1. Провести громадські слухання щодо врахування громадських та
приватних  інтересів  при  розгляді  детального  плану  території  земельної
ділянки площею, пл. 0,0273 га. кадастровий номер 6122410100:02:002:0923
та   0,0461  га.  кадастровий  номер  6122410100:02:002:0763  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  на  цільове  призначення  для
будівництва  та  обслуговування житлового будинку по вул.  Корольова  м.
Збараж  Збаразького району Тернопільської області. 

2. Визначити термін подачі пропозицій (зауважень) з 30.10.2020 р.
по  01.12.2020р.  включно,  датою  проведення  громадського  слухання
визначити   19.11.2020 року  о  10:00  год.  в  приміщенні  актової  зали
Збаразької  міської ради.

3. Для організації  і  проведення громадських слухань утворити та
затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення громадських
слухань згідно з додатком 1.

4.  Для  організації  і  проведення  громадських  слухань  доручити
робочій групі:



4.1. Підготувати і затвердити план підготовки та проведення громадських
слухань.

4.2. Систематизувати письмові звернення, які надійшли до міської ради та
виконавчих  органів  з  питання,  яке  буде  розглянуте  на  громадських
слуханнях та підготувати аналітичну довідку.

4.3.  Довести підсумки громадських слухань до депутатів міської ради, її
виконавчих органів для розгляду, а також до членів територіальної громади
міста через засоби масової інформації.

5.  Затвердити  текст  повідомлення  про  проведення  громадських
слухань (додаток 2) та здійснити його оприлюднення в місцевих засобах
інформації та на офіційному сайті Збаразької міської ради.

 

 

В.о. міського голови Збаража                                      Р.П. Напованець
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