
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

25 січня 2023 року         м. Корюківка                   № 8 

 

Про громадські слухання  

  

З метою забезпечення належного проведення громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів під час розроблення проєкту «Детальний 

план території земельної ділянки орієнтовною площею 3,5 га в межах 

населеного пункту міста Корюківка по вулиці Галини Костюк Корюківського 

району   Чернігівської області для формування громадської та багатоквартирної 

житлової забудови», відповідно до Положення про громадські слухання в 

Корюківській міській територіальній громаді, затвердженого рішенням сьомої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 30.08.2021 року № 40-

8/VIII (надалі – Положення), постанови  Кабінету Міністрів України від 25 

травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні», Земельного кодексу України, 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцевого самоврядування в 

Україні»: 

1. Провести громадські слухання щодо проєкту містобудівної 

документації «Детальний план території земельної ділянки орієнтовною 

площею 3,5 га в межах населеного пункту міста Корюківка по вулиці Галини 

Костюк Корюківського району Чернігівської області для формування 

громадської та багатоквартирної житлової забудови» (далі – Детальний план) 

21 лютого 2023 року о 13:00 годині в приміщенні Корюківської міської ради за 

адресою: м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, II поверх (зала засідань). 

1.1. Забезпечити розміщення проєкту Детального плану в приміщенні 

Корюківської міської ради по вул. Бульварна, 6 в м. Корюківка. 

1.2. Визначити Лихотинську Лілію Анатоліївну, начальника відділу 

архітектури та містобудування Корюківської міської ради – головного 

архітектора відповідальною за організацію проведення громадських слухань 

(надалі – відповідальна особа). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради                     

(Лимаренко Н.П.): 

2.1. Не пізніше 02 лютого 2023 року розмістити на офіційному вебпорталі 

міської ради проєкт Детального плану та оголошення з інформацією про дату, 



час та місце проведення слухань, способи надання пропозицій та зауважень до 

проєкту Детального плану. 

2.2. Не пізніше 02 лютого 2023 року оприлюднити оголошення у 

друкованих засобах масової інформації про проведення громадських слухань 

відповідно до Положення. 

2.3. Забезпечити аудіо та/або відеофіксацію проходження громадських 

слухань. 

 3. Встановити строк до 06 березня 2023 року для ознайомлення з 

проєктом Детального плану та подачі пропозицій громадськості до проєкту 

Детального плану. Подання пропозицій розпочинається з моменту 

оприлюднення повідомлення про початок процедури розгляду.  

 4. Відповідальній особі забезпечити оформлення та оприлюднення 

протоколу за результатами громадського обговорення відповідно до 

Положення. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


