
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від _____________ року  № ___

Про  створення  робочої  групи  з
розроблення  (оновлення)
Генерального  плану  м.  Збараж
Тернопільської області

Відповідно до статей 31, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, з метою розгляду матеріалів містобудівної документації „Генеральний
план.  Концепція  розвитку  м.  Збараж  Тернопільської  області”,  розроблений
Українським державним проектно-виробничим об’єднанням „ДІПРОМІСТО” та
пропозицій щодо можливості подальшого розроблення (оновлення) містобудівної
документації м. Збараж,

ВИРІШИВ:

1. Створити робочу групу з розроблення (оновлення) Генерального плану
м. Збараж Тернопільської області, згідно з додатком (додається).

 

2.  Робочій групі у своїй діяльності керуватися Законами України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, „Про регулювання містобудівної діяльності”,
іншими  нормативно-правовими  актами,  що  регулюють  питання  розроблення
(оновлення) містобудівної документації.

     

3. До роботи робочої групи залучити у разі необхідності представників
забудовників, проектантів та громадських організацій.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова Збаража                                             Р.С. Полікровський





Додаток 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 
Збаразької міської ради
__________ № _______________

СКЛАД
робочої групи з розроблення (оновлення) Генерального плану м. Збараж

Тернопільської області

ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
Роман Степанович

- Збаразький  міський  голова,  голова  робочої
групи

СИНЧИШИН 
Андрій Дмитрович

- Заступник  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради,
заступник голови робочої групи

РАТУШНЯК 
Володимир Вікторович

- начальник  відділу  архітектури  та
містобудування  Збаразької  міської  ради,
секретар робочої групи

Члени робочої групи:
БЕРЕКЕТА 
Галина Володимирівна

- начальник  управління  регіонального
розвитку Збаразької міської ради

БОДНАР 
Світлана Миколаївна

- голова  комісія  з  питань  архітектури,
містобудування,  інвестицій,  зовнішньо-
економічної  діяльності, зв’язку,
промисловості,  енергозабезпечення,
енергоефективності  та  житлово-побутових
відносин, депутат Збаразької міської ради

ДЕМЧУК 
Володимир Романович

- директор  Збаразького  комунального
підприємства „Збаражпроект”

ДМИТРИШИН 
Ігор Володимирович

- голова  постійної  комісія  з  питань
регулювання  земельних  відносин,
агропромислового  комплексу  та
охорони природного середовища,  депутат
Збаразької міської ради

МАРТИНЕНКО 
Ольга Миколаївна

- начальник  відділу  містобудування  та
земельних відносин Збаразької міської ради
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