
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 134 
від 07.10.2021 року  

  
Про проведення консультацій з громадськістю  
щодо розробки генеральних планів населених  
пунктів Музиківської територіальної громади 
 
 Керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та 

відповідно до  Порядку 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: 

1. Створити робочу групу для організації та проведення консультацій з 
громадськістю щодо розробки генеральних планів населених пунктів Музиківської ТГ, у 
складі:  

1.1. Мельниченко А.В. 
1.2. Гордовенко В.П.  
1.3. Новохацька Л.О. 
1.4. Колісніченко Л.Л. 
1.5. Погрібна Л.С. 
1.6. Кулик І.В. 
2. Провести консультації з громадськістю щодо щодо розробки генеральних 

планів населених пунктів Музиківської ТГ у формі електронних консультацій у період з 07 
жовтня  по 18 жовтня 2021 року (здійснюється за посиланням на платформі 
https://docs.google.com/forms, яке розміщується на офіційному сайті Музиківської сільської 
ради  https://muzykivskaotg.gov.ua та фейсбук сторінці Музиківська ТГ).  

3. Провести консультації з громадськістю щодо щодо розробки генеральних 
планів населених пунктів Музиківської територіальної громади в селах Загорянівка, 
Музиківка та Східне Херсонського району Херсонської області, у формі вивчення 
громадської думки у період з 07 жовтня по 18 жовтня 2021 року в с.Загорянівка, с.Східне, 
с.Музиківка.  

4. Визначити та розмістити повідомлення про дати проведення консультацій на 
офіційному сайті Музиківської сільської ради  (https://muzykivskaotg.gov.ua) та в соціальних 
мережах.  

5. Відділу земельних відносин, містобудування, архітектури та ЖКГ 
забезпечити:  

1) опрацювання зауважень та пропозицій учасників консультацій до 20 жовтня 
2021 року;  

2) підготовку проекту звіту про результати консультацій з громадськістю до 20 
жовтня 2021 року; 

3) розгляд зауважень та пропозицій постійною депутатською комісією з питань 
транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища у жовтні місяці 2021 року.  

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.   
Сільський голова             С.Н. ЛЕЙБЗОН  
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