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Про розгляд iнформацiйного
запиту на публiчну iнформацiю

Ваш iнформацiйний запит на публiчну iнформацiю <Про }п{асть |ромадян
у мiсцевому самоврядуваннi у м. Суми у 20|4-2020 рр.> до CyMcbKoi MicbKoi

ради щодо пункту 1. розглянуто управлiнням архiтектури та мiстобудуванIuI
СумськоТ мiськоi ради (датri _ Управлiння) вiдповiдно до повноважень.
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j Скiльки проведено громадських слухань за вiдповiдний piK та
кtлькtсtь oct0, що взяли в них )л{асть.

Повiдомляемо, що Управлiння зареестроване як юридична особа
04.05.2016 i входить в структуру виконавчих органiв MicbKoi ради з 05.05.201б.
Управлiння не е згiдно з Положенням про Управлiння, затвердженим рiшенням
Сумськоi MicbKoi ради вiд29.04.2016 Ns 662-МР (зi змiнами), правонаступником
попереднiх органiв мiстобулування та архiтектури MicbKoi ради. Тому
Управлiннrl надае iнформацii на час своеi дiяльностi.

Вiдповiдно до статгi 21 Закону УкраiЪи <Про реryлювання мiстобудiвноi
дiяльностi>>, Порядку проведення |ромадських слухань щодо врахування
громадських iHTepeciB пiд час розроблення проектiв мiстобудiвноi документацii
на мiсцевому piBHi, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
25' травня 201| р. J\Ъ'555, Управлiння як замовник проектiв мiстобудiвноi
документацii проводить процедуру |ромадських слухань зазначеноi
мiстобулiвноi документацiТ.

2018 piK. Проведено процедуру громадського обговорення 3 проектiв
мiстобудiвноi документацii. Громадських слухань не скJIик€tлося.

20119 piK. Проведено процедуру |ромадських слухань 4 проектiв
мiстобудiвноi документацii, на яких будо присутнiми: 6; t2;6;55 осiб.

202Q piK. Проведено процедуру громадських слухань 5 проектiв
мiстобудiвноi документацii, на яких було присутнiми: |2;13; 13; |2; |9 осiб.

З протоколами громадських слухань можна ознайомитися на офiцiйному
порталi CyMcbKoi MicbKoi ради в роздiлi: .Щокументи Мiстобудiвна



документацii (назва проекту).
За результатами проведених цромадських

документацii:
слухань проектiв мiстобудiвноТ

20|9 piK. Затверджено рiшенням виконавчого KoMiTeTy
t
СумськоТ MicbKoi

ради 1 проект мiстобудiвноi документацii;
2О20 piK. Затверджено 3 проекти friстобудiвноi документацii.
Вiдмов за цей час у проведеннi

документацii не було.

Начальник управлiння -
головний apxiTeKTop

слухань мiстобудiвноi

Андрiй КРИВЦОВ
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