
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про проведення громадських слухань 

  

З метою врахування думки громадськості Мукачівської міської 

територіально громади, щодо детального плану території обмеженої вулицями 

Угрина Мойсея, Горького та річкою Потік в с.Завидово Мукачівської міської 

територіальної громади, відповідно до статті 21 Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності", постанови Кабінету Міністрів України 

від 25.05.2011р. № 555 "Про затвердження порядку проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні”, керуючись статтею 13, п. 20 ч.  

4 ст. 42, ч. 8 ст. 59  Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

1. Провести громадські слухання містобудівної документації  - детального 

плану території обмеженої вулицями Угрина Мойсея, Горького та річкою Потік 

в с.Завидово Мукачівської міської територіальної громади  20 грудня 2021 року  

о 14.00 год в приміщенні Мукачівської міської ради по пл.Духновича 

Олександра, 2 в м.Мукачево.  

2.  Визначити організатором громадських слухань містобудівної 

документації – детального плану території обмеженої вулицями Угрина Мойсея, 

Горького та річкою Потік в с.Завидово Мукачівської міської територіальної 

громади – відділ архітектури та містобудування управління міського 

господарства Мукачівської міської ради. 

3. Відділу архітектури та містобудування управління міського господарства 

Мукачівської міської ради : 

1) визначити форму проведення громадських слухань; 

2) підготувати інформаційне повідомлення про проведення громадського 

обговорення з 19 листопада 2021 року. 

3) здійснювати реєстрацію пропозицій (зауважень) учасників громадського 

обговорення; 

4) опрацювати надані пропозиції (зауваження), провести їх аналіз, 

узагальнити їх у строк, передбачений чинним законодавством та підготувати 

звіт міському голові. 

4. Відділу архітектури та містобудування управління міського господарства 

Мукачівської міської ради оприлюднити на офіційному веб-сайті Мукачівської 

міської ради: 

1) інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення; 
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2) пропозицій (зауважень), отриманих в ході проведення громадського 

обговорення; 

3) результати громадського обговорення. 

5. Термін подання пропозицій до проекту містобудівної документації 

складає два тижні з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про 

проведення громадського обговорення. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради А.Блінова. 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 


