
 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
від 30 грудня 2020 року смт. Печеніжин №334-д 

 

Про проведення  
громадських слухань 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
керуючись рішенням селищної ради об’єднаної територіальної громади від 
13.12.2019 №2563-43/2019 «Про затвердження Положення про громадські 
слухання в селах та селищі Печеніжинської об’єднаної територіальної 
громади», подання провідного спеціаліста відділу земельних відносин 
Печеніжинської селищної ради Галини Чуйко та заявників щодо відведення 
земельної ділянки. 

1. Провести громадські слухання 01.02.2021р. о 1000
 год. у приміщенні 

адміністративної будівлі Сопівського старостинського округу Печеніжинської 
селищної ради, за адресою: с.Сопів, вул.Стефаника, 40. на тему: «Обговорення 
детального плану території по вул.Пасічна в с.Сопів Коломийського району 
Івано-Франківської області для зміни цільового призначення земельної ділянки 
з «Для ведення індивідуального садівництва» на «Для будівництва та 
обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд» в районі 
користування земельної ділянки гр.Танасійчук В.В.» (далі – слухання). 

2. Розглянути питання: «Обговорення детального плану території по 
вул.Пасічна в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для 
зміни цільового призначення земельної ділянки з «Для ведення індивідуального 
садівництва» на «Для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель і споруд» в районі користування земельної ділянки 
гр.Танасійчук В.В.». 

3. Терміни ознайомлення з проектами – до 31.01.2021р. включно. 
Інформація за телефоном (03433) 9-15-56. 

Пропозиції подаються у вищевказаний термін до Сопівського 
старостинського округу Печеніжинської селищної ради у письмовому вигляді із 
зазначенням прізвища, ім’я, та по батькові, місця проживання, особистим 
підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства. 

4. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення 
громадських слухань на тему: «Обговорення детального плану території по 
вул.Пасічна в с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для 
зміни цільового призначення земельної ділянки з «Для ведення індивідуального 
садівництва» на «Для будівництва та обслуговування житлового будинку 



господарських будівель і споруд» в районі користування земельної ділянки 
гр.Танасійчук В.В.». 

5. Відповідальним за підготовку та проведення слухань визначити відділ 
земельних відносин Печеніжинської селищної ради (В.Перегінчук). 

6. Відділу загальної та організаційної роботи Печеніжинської селищної 
ради розмістити на офіційному веб-сайті у спеціальному розділі «Громадська 
участь» (підрозділ «Громадські слухання») (У.Жолоб). 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

Селищний голова                                                                            Ігор Довірак 



ЗАТВЕДЖЕНО 

розпорядження Печеніжинської 
селищної ради 

від 31.12.2020 №334-д 

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення громадських слухань 
на тему: «Обговорення детального плану території по вул.Пасічна в 

с.Сопів Коломийського району Івано-Франківської області для зміни 
цільового призначення земельної ділянки з «Для ведення індивідуального 
садівництва» на «Для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд» в районі користування земельної ділянки 
гр.Танасійчук В.В.» 

Шовгенюк 

Любов Миколаївна 

 

- 

 

староста Сопівського старостинського округу 

Печеніжинської селищної ради (голова комітету) 

Члени комітету: 

Лубів  
Антон Миколайович 

 

- 

 

адміністратор відділу надання адміністративних 
послуг Печеніжинської селищної 

Чуйко 

Галина Іванівна 

 

- 

 

провідний спеціаліст відділу земельних відносин 
Печеніжинської селищної ради 

Олексюк  
Марія Михайлівна 

 

- 

 

 

діловод Сопівського старостинського округу 

Печеніжинської селищної ради 

Жолоб 

Уляна Романівна 

 

- 

 

начальник відділу загальної та організаційної 
роботи Печеніжинської селищної ради 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого  
комітету Печеніжинської селищної ради                                       Роман Шупяк 
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