
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 26 жовтня  2018 р.                   м. Бережани                                             № 230-р 
 

Про  проведення  громадських  слухань з  

обговорення проекту Детального плану  

території 

 

          Відповідно до статті 13, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 16, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», статті 17 Закону України «Про основи 

містобудування», 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», наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 № 290 «Про 

затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», з метою 

визначення планувальної організації, функціонального призначення території та 

визначення містобудівних умов та обмежень забудови: 

 

 

1. Провести громадські слухання з обговорення: 

- проекту Детального плану території для будівництва індивідуального 

гаража на вулиці Цегельній, 32 в м. Бережани, Тернопільської області; 

- проекту Детального плану території для будівництва індивідуального 

гаража на вулиці Цегельній, 32 в м. Бережани, Тернопільської області; 

- проекту Детального плану території (зміна цільового призначення із 

земель для будівництва та обслуговування гаражу) для комерційного 

використання на пл. Ринок, земельна ділянка 15А в м. Бережани, Бережанського 

району,Тернопільської області. 

2. Датою проведення громадських слухань визначити 15 листопада 2018 

року о 11:00 год. в приміщенні залу засідань Бережанської міської ради за  

адресою: м. Бережани, вул. Банкова, 3.  

        3. Для підготовки та проведення громадських слухань утворити робочу 

групу згідно з додатком. 

 4. Доручити робочій групі: 



        1) по мірі надходження пропозицій громадськості до Бережанської міської 

ради з питань, винесених для обговорення на громадських слуханнях, 

забезпечити підготовку відповідних пропозицій; 

    2) довести підсумки громадських слухань до відома  депутатів міської ради.   

     5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

 

    В.о.  міського голови                          П.П.  АДАМОВИЧ 

                    Маланчук  М.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток  

 до розпорядження   

 від 29.10.2018 року № 230-р 

 

Склад 

робочої групи для підготовки та проведення громадських слухань з 

обговорення проекту Детального плану території 

 

АДАМОВИЧ     –  перший заступник міського голови,   

Петро Павлович     голова робочої групи           

  

Члени робочої групи: 

ХАЛУПНИК     – начальник відділу житлово-  

Зіновій Онуфрійович   комунального господарства,  

       містобудування та архітектури  

       міської ради;       

 

МАЛАНЧУК     – провідний спеціаліст відділу житлово-  

Михайло Васильович   комунального господарства,  

       містобудування та архітектури  

       міської ради;    

 

КОЧИЛО            – спеціаліст І категорії з питань  

Ірина Богданівна    благоустрою відділу житлово-  

       комунального господарства,  

       містобудування та архітектури  

       міської ради;                                   

                                                            

МАРТИНЮК     – начальник земельного відділу  

Олександра Омелянівна   міської ради; 

                        

БЕРНИК             – головний спеціаліст юридичного відділу 

Мар’яна Степанівна    міської ради; 

 

ВРИДНИК  

Світлана Михайлівна                   –  завідувач сектору економіки міської ради; 

 

САМУЛЯК  

Василь Федорович           – депутат міської ради (за згодою). 
 

 

Керуючий справами  (секретар) 

виконавчого комітету  міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 


