
Про організацію  

громадських слухань 

 

        

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та Статутом територіальної громади м. Івано-Франківська : 

 

1. Призначити за ініціативи міського голови громадські слухання з 

розгляду містобудівної документації  «Внесення змін до генерального плану 

м.Івано-Франківська суміщеного з історико-архітектурним опорним планом 

міста» на 31 серпня 2018 р. о 18:00 годині  в приміщенні залу засідань Івано-

Франківської обласної  ради на вул. Грушевського, 21. 

2. На громадські слухання запрошуються члени територіальної 

громади міста Івано-Франківська, депутати Івано-Франківської міської ради, 

представники Державного підприємства «Український державний науково-

дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя», 

фахівці в галузі проектування.  

3.   Створити організаційний комітет з підготовки громадських слухань 

у складі згідно з додатком. 

4.   Призначити заступника начальника управління генерального плану 

та містобудівного кадастру Департаменту містобудування, архітектури та 

культурної спадщини міської ради О. Барана та головного спеціаліста відділу 

організаційно-інформаційної роботи управління організаційно-інформаційної 

роботи та контролю міської ради С. Стефінку відповідальними за своєчасну і 

якісну підготовку громадських слухань. 

5. Відповідальним за своєчасну і якісну підготовку громадських 

слухань здійснити заходи щодо підготовки матеріалів громадських слухань, 

порядку денного та регламенту громадських слухань, організаційно-

технічного забезпечення проведення громадських слухань. 

      6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови О. Кайду. 

 

Міський голова        Руслан Марцінків 

  



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від ____________ 2018р.  №____ 
 

 

 

Склад 

організаційного комітету з підготовки громадських слухань 

 

 

Баран Олег 

Казимирович 

заступник начальника управління 

генерального плану та містобудівного 

кадастру Департаменту містобудування, 

архітектури та культурної спадщини міської 

ради; 

 

Дмитрик Мирон 

Михайлович 

 

голова громадської організації «Бюро з прав 

людини» (за згодою); 

  

Козакевич Юрій 

Едуардович 

 

співзасновник ініціативи «Івано-Франківськ, 

який треба берегти» (за згодою); 

Кошик Орест 

Іларіонович 

директор Департаменту містобудування, 

архітектури та культурної спадщини міської 

ради; 

 

Менів Андрій  

Ігорович 

 

журналіст газети «Західний кур’єр» (за 

згодою); 

Стефінка Софія  

Василівна 

головний спеціаліст відділу організаційно-

інформаційної роботи управління 

організаційно-інформаційної роботи та 

контролю міської ради; 

 

Строїч Андрій  

Петрович 

 

депутат міської ради (за згодою); 

 

Яблонь Володимир 

Дмитрович 

депутат міської ради (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами виконкому 

міської ради       Ігор Шевчук 

 

 


