
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XV сесія  

(III засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

08 грудня  2021 року                         м. Бережани                                             №509 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

детального  плану  території 

 

   Керуючись статтями 16, 18, 19 Закону України “Про регулювання 

містобудівної діяльності”, ст.12, ст.118 Земельного кодексу України,  ст.26  

Закону  України  «Про   місцеве   самоврядування   в   Україні»,  Порядком 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року 

№ 555, з метою удосконалення забудови міста Бережани, враховуючи рішення 

сесії Бережанської міської ради № 132 від 25.02.2016 р. «Про надання дозволу 

на складання проєкту землеустрою», враховуючи протокол засідання комісії з 

питань регулювання земельних відносин та комісії  з  питань   архітектури,  

містобудування, житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних 

ситуацій, енергозбереження та енергоефективності(Протокол від 

06.12.2021року),сесія  Бережанської  міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 
1.  Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради на 

виготовлення детального  плану  території  для розташування очисних споруд 

каналізації потужністю 3,0 тис. куб. м/добу в м. Бережани, Тернопільської 

області, площу земельної ділянки визначити в процесі виготовлення детального 

плану території. 

2. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури Бережанської міської ради: 

1) Забезпечити організацію оформлення вихідних  даних  на  

розроблення детального плану території та розгляд проєктних  матеріалів у 

порядку, визначеному чинним законодавством; 

2) Забезпечити оприлюднення детального плану території відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 



архітектури Бережанської міської ради забезпечити проведення громадських 

слухань відповідно статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів на місцевому рівні, затвердженого поставою Кабінету 

Міністрів України від 25 травня 2011р. №555. 

4. Розроблений детальний план території з протоколом проведення 

громадських слухань подати на розгляд та затвердження Бережанській міській 

раді. 

5. Контроль за виконанням прийнятого рішення покласти на постійну                                                                                                          

комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, житлово-

комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, 

енергозбереження та енергоефективності. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                Ростислав  БОРТНИК 

         
 


