Доброго дня шановні депутати!
Перед нами постало питання затвердження надзвичайно
важливого стратегічного документа, можна сказати
головного документа - генерального плану нашого міста.
Генплат розроблявся на протязі одного року з періода 2016
по 2017.
Далі він весь час доопрацьовувся, змінювався, повертався,
погоджувався.
На даний момент в генеральному плані можуть бути
серйозні недоліки, а в деяких випадках злочинна недбалість
або умишлені діі прикриваючі злочине захоплення землі,
як у випадку з єврейським кладовищем.
Тим паче точно таке питання стоїть щодо кладовища яке
знаходится по вул. Вербова Не один рік люди звертаються
про встановлення меж з усіма потрібними санітарними
зонами.
Точно так як стояло гостро питання ларька на алейкі біля
автовокзалу.
Чи знаєте ви шановні депутати, що згідно закону України
про внесення змін до деяких актів України з питань
регулювання містобудівної діяльності ст.17 ч.9
Генеральний план не можна змінювати протягом п'яти років
після його затвердження. Можна звертатися про
доповнення, але там стоїть ряд докумантів, підтверджень,
описів через що надто важко буде зробити зміни. Тоді цей
документ з усіма змінами повинен знову бути
оприлюднений всіма депутатами та активними

мешканцями нашого міста, які можуть звернути увагу на
недоліки для змін.
Вцілому генплан розроблявся при депутатах минулого
скликання. А ми з вами депутати нового скликання маємо
затвердити цей план на першій сесії. В сліпу.
За такий генплан наші депутати віддавати свій голос не
можуть, а требуемо відкласти питання прийняття до 23
грудня. На сайті міської ради він був висвітлений вчора
08.12.2020 р. За одну добу перед сесією ми не встигли його
опрацювати. Тим паче він погано відкривався та
прогружався.
Закликаємо вас проголосувати проти затвердження
генплану, таким чином відтермінувати час до 23.12.2020 р.
для доопрацювання.
В іншому випадку-проголосувші депутати сьогодні «за»
генплан в такому вигляді, можуть стати співучасниками по
переділу землі в ущерб нашій громаді самі цього не знаючи.
Ще раз закликаю підійти до цього питання свідомо.
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