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КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РАЙОНI-IА ДЕРХtАВ НА АДМIШ С ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/ 1-ttцtшrьэ _ /а / //, с lч/ ,/
у

м. Itап,т' янка-Б.чзька

Про розро(lлення dеmальноzо плuлtу
mерutпорi| dля But)iлeltttlt зе,,+цельноi
Diляttкtt пiD dачне буdiвttuцmво в yportuttli
<ПiD Роzаltялttt> lltt пlelltttltopif
Сmароdоброmвiрськоi cittbcbKoi poitt (зq
,ц е}IсOлl Ll lt 0 селелt ozo пун кпlJl)

ВiдповiдtFlо до с,гатей б, 13,20, з9, 11 Закону Уr<раirrи <<IIро r,ricllcrзi
дерrкавlтi адмiнiстрацii>, статей 8, 10, |6, 19, 2| Закоrrу УкраТrли <Ilpo
регулIоваI]ня п,IiстобуДiвноТ дiяльностi>, cTaTTi 1З Закоrrу Украiirи <Про
осFIови пliстобудуванЕIя)), Порядку проведення громадських слуханЬ шо/цо
врахуваНня l,ромадськиХ iHTepeciB пiд чаС розроб;rеFIня проектitз п,iicr.oбy;tiBrtoT
док),lv{ен'гацiТ на мiсцевоп,rУ piBHi, затвер/{жеilого llocTalloBoIo Iiабirrе,гу
N4iHicr:piB УкраiтrИ вiд 25.05.2011 Jф 555, ПоРядкУ розробленrt-я мiс,гобу,liвtrоТ
лоt{умен'гаtдiТ, затвердЖеногО наказоМ \4iHicTepcTBa регiонального розRи.гl(V.
будiвниuтва та житлово-комунального господарства УкраТни Bi;{ 16.1 1 .20l l

Л9 290, розглянувши ItJтопотання голови Стародобротвiрсьltсli ciribct Koi' pii;ttr
I1рокоrrейка O.N4, вiд З0.01.201В ЛЪ-OВ/07:

]' Розробити ЩеТOJIIIIIИй плаш територii зеN{ельноТ дi-ltяtтltсl.t .IIлrr

в1,1дiленtlя земельноi дiлянttи пiд дачне будiвлrицтво l] vptl.ri.tltti <<I li,t
Роi,а"цяtvти> на територiТ С,гародобро,гвiрськоТ сiльсьrсоТ Ра;Чи (за NlL-хtа\,Iи

насеJIеIлого пункту).

2,Фiнаrrсуваннrr робiт по розробленtтю детального плаI{у терrr.горiТ
здiйсrlити за рахунок кошlтiв СтародобротвiрськоТ сiльськоТ ради.

з. ВiддLrУ п,riстобуДування. архiтектури та будiвниrtтва райсllltttl'i
дерiкавI{оI адмirriстрацiI спiльно з I,oJIoBoIo Старо2lобро1вiрсьrtоТ ci;rbct,trtlT

ради I Iрокопейкоп,r О.N4 забезпечити:

укjIаденI,Irr договорУ на розроблення мiстобулiвл,tоi док,r,менr,аliiТ iз
проекl,ноIо органiзацiсtо, яка мае у своему складi особу :] tзi,,цlttll]i_ltтttrt
rtваrлiфir<ацiйнип,r сертифiкатом на викоtлання робir, з розllоб;tс:тtttrt

N, Еа/22- а//ц



п,riстобулiвноi документацiТ, пiдготовttу та }Iадання вихiдних даFII.Iх на
розробку детального плану TeplITopiT та розгляд проектних ш,татерiалirз у
порялк)1, вI{значеному чиI-IFIим законодавс,r.воп,r YKpaittt,r;

оприлIоДненнЯ цього розIIоряджен]lя на офiцiйноп,лу веб-сай.r.i
р ай21 е ржаддмiн i стр arlii;

* органiзацiю процедури громадсъких cJIyXatIb детального плаl]y тери.горiТ
у вiдповiдtлостi до чинного законодавс.гва YKpairrlT;

подан}IЯ детального плану територii на :]атI]ердхtення в районttч
дер)IIавI{у адмiнiстратtitо у всl,ановJIенох,lу законодавством УкраТни rlорялку.

4.Контроль за викоIIанням розпорядження покласти на перш]оr.о
застуriника голо]]и райдерrкадплiнiстрацiт Л. Вашкilзсъкого.

Голова В.[. КирrLiIиLl


