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KAN4, ЯНКА-Б У ЗЬ КА РАЙОННА ДЕР ХtАВ НА АДМIНI С ТРАЦIЯ

ПОРЯДЖЕННЯ
м, Кам'янка-Бузька N,,2/p /ZJ*аil/?

Про розроблення Dеmа,цьноzо плану
mерumорii Dля з,чtiнu цiльовоzо
прuзначення зеIпелarноi dLцянкu з
веdення особuсmоzо селянсько?о
zоспоdарсmва dля веdення саdiвнuцmва
на mерumорii Сmароярuчiвськоi
сiльськоt раDu (за .uенсOлru населеноzо
пункmу)

Вiдповiдно до Закону УкраIни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>>,

Закону УкраТни uПро регулювання мiстобулiвноТ дiяльностi>, постанови

Кабiтlету N{iHicTpiB УкраТни вiд 25.05.20] 1 N9 555 uПро затверлження

Порядку проведення громадських слухань щодо врахувань громадських

iHTepeciB пiд час розроблення проектiв мiстобулiвноi документацii на

мiсцевому piBHi>, наказу MiHicTepcTBa регiонаJIьного розвитку, булiвництва

та житлово-комунального господарства Украiни вiд 16.11.201i Jф 290 uПро

затвердження Порядку розроблення мiстобулiвноТ документацiТ),
заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 20.|2.2001 за J\Ъ 1468120206,

розглянувши клопотання гр. Преснер О.М.вiд 11 .04.2017:

1. Розробити детальний план територiТ земельноТ дiлянки для змiни

цiльового шризнаLIення зсмельноТ дiлянки з ведення особистого селянського

гослодарства для веденнrI садiвництва на територii СтарояричiвськоТ сiльськоi

ради (за межами насеJIеIrого пункту).

2. Фiнансування робiт по розробленню детального плану територii

здiйснити за рахунок KoItlTiB гр. I1pecHep O.N4. (власника i{ерухомого майна).

З. Вiддiлу мiстобулування, архiтектури та булiвниuтва районноi
державноi адмiнiстрацii (Р.Клiщ) спiльно з гр, Преснер O.N4. забезпечити:

укладення договору на розроблення мiстобулiвноi документацiТ iЗ

проектною органiзацiсю, яка мас у свосму складi особу з вiДповiДниМ

квалiфiкацiйним сертифiкатом на виконання робiт з роЗроб.;rення

мiстобулiвноi документацii, пiдгоtовку та надання вихiдних даI{их на



I

розробку детаJIьного плану територiт та розгляд проектних матерiалiв у

порядку, визначеному чинним законодавс,гвом УкраТни;

оприлюлнення цього розtlоряд}t{ення на офiчiйному веб-сайтi

райдержадмi Hi страчiТ;

- органiзацiю процедурИ ГРОI\,{адських слухань детального плану територiТ

у вiдповiдностi до чинного законодавства УкраТни;

подання деталыIого плану територiТ на затверд}КеннЯ В районнУ

державIlу адrri нiстрацiю у встановленому законодавствоN{ Украiни порядку,

4,KoHTpo,,rb за tsиконанням розпорядження покласти на першого

зас,tуI 1I{LlKa го, lови райлер;кадпr i н i с,грацiТ А. В ашкi вського.

Голова B.I. Кирилич
t:.
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