ПРОТОКОЛ 
громадських слухань з приводу розміщення культової споруди (церкви) 
по вул. Суворова в смт. Воловець

від 17 жовтня 2013 року                                                                        смт. Воловець

Присутні:

Зозулинець В.А. – начальник відділу містобудування, архітектури та цивільного захисту;
Ряшко М.І. – заступник начальника відділу Держземагенства у Воловецькому районі;

Карпишинець О.М. – секретар Воловецької селищної ради;

Віровбал В.Й. – розробник, представник ТОВ «Наша спадщина»;

Яворський О.А. – голова релігійної громади Української православної церкви 
Собору Карпаторуських святих;

Воронич Д.В. – голова постійної депутатської комісії Воловецької селищної ради;

Косач І.Ф. – депутат Воловецької селищної ради;

Балан О.В. – депутат Воловецької селищної ради;

Дікі А.Р. – депутат Воловецької селищної ради;

Беца А.І. – депутат Воловецької селищної ради;

Андрухан О.Й. – депутат Воловецької селищної ради.

Слухали: Карпишинець О.М. - секретаря Воловецької селищної ради, яка запропонувала затвердити такий порядок денний:
	Обрання головуючого і секретаря громадських слухань.
	Обговорення проекту детального плану території щодо розміщення культової споруди (церкви) по вул. Суворова в смт. Воловець.

За – 11, проти – не має, утрималось – не має.
Вирішили: затвердити порядок денний громадських слухань.
Порядок денний:
Слухали:
По першому питанню Карпишинець О.М. - секретаря Воловецької селищної ради, яка попросила надати пропозиції щодо кандидатур головуючого і секретаря громадських слухань.
Виступили: Воронич Д.В. - депутат Воловецької селищної ради, запропонував головуючим обрати Балан О.В.
                        Косач І.Ф. - депутат Воловецької селищної ради, запропонував секретарем обрати Дікі А.Р.
За – 11, проти – немає, утрималось – не має.
Вирішили: обрати Балан О.В. – головуючим, Дікі А.Р. – секретарем громадських слухань.
Слухали: 
По другому питанню секретаря Воловецької селищної ради Карпишинець О.М., яка розповіла присутнім про причини виникнення ідеї будівництва культової споруди (церкви) по вул. Суворова в смт. Воловець, про хід узгоджень даного питання з зацікавленими сторонами та систематичне висвітлення питання на сторінках сайту селищної ради для його обговорення громадськістю. Також відмітила, що заперечень, щодо будівництва культової споруди (церкви), до селищної ради не надходило.
Виступили: 
- начальник відділу містобудування, архітектури та цивільного захисту Зозулинець В.А., який розповів про необхідність розроблення детального плану.
- заступник начальника відділу Держземагенства у Воловецькому районі Ряшко М.І., який розповів про відсутність правовстановлюючих документів на земельну ділянку та належність її релігійній громаді.
- голова релігійної громади Української православної церкви Собору Карпаторуських святих Яворський О.А., який розповів про потребу розміщення церкви в смт. Воловець.
- розробник, представника ТОВ «Наша спадщина» Віровбал В.Й., який коротко ознайомив присутніх із проектом детального плану території на розміщення культової споруди (церкви) по вул. Суворова в смт. Воловець.
- Балан О.В. – депутат Воловецької селищної ради висловив від імені громадян селища задоволення планами розміщення культової споруди (церкви) та запитав чи є якісь пропозиції або зауваження щодо слухань?
Пропозицій нема.
- Балан О.В. – депутат Воловецької селищної ради запропонував погодити проект детального плану території щодо розміщення культової споруди (церкви) та розглянути на черговій сесії питання виділення земельної ділянки у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по вул. Суворова в смт. Воловець.
За – 11, проти – не має, утрималось – не має.
Вирішили: погодити проект детального плану території щодо розміщення культової споруди (церкви) та звернутися до депутатів селищної ради з пропозицією розглянути на черговій сесії питання виділення земельної ділянки у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по вул. Суворова в смт. Воловець.

Голова зборів                                                           О.В. Балан 


Секретар зборів                                                      А.Р. Дікі

