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Про наdання dозволу но розроблення,dеmшtьноzо плану mерumорii dля
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ВiдцовiДно дО статеЙ б, 13, 20,зg,41 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi o.o*uu"'
адмiнiстРацii>, статеЙ 8, 10, 16, 19, 2| Закону УкраТни кПро регулювання
мiстобулiвноТ дiяльностi>>, cTaTTi 13 Закону Украiни <Про основи
мiстобулування)), Порядку проведення громадських слухань щодо врахування
громадсЬких iHTepeciB пiд час розроблення проектiв мiстобулiвноТ документацiТ
на мiсцевому piBHi, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
25.05.2011 Ns 555, ПорядкУ розроблення мiстобудiвноТ документацii,
затвердх{еного HaKzLЗoM MiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвництва ia
житJIово-комунЕLльного господарства Украiни вiд 1б.11 .201lI J\Г9 290, розглянувши
заяву гр. Чмерука О.В. вiд i8.05.2018:

1. ДжЦ дозвiЛ на розробленнЯ детальногО планУ територiТ дJIяобслуговування нежитловоi булiвлi (чотирьохрядного корiвника)с. Липники в.,л.
Липникiвська, 26 (за межами населеного пункту) Кам'янка-Бузькоi MicbKoT ради.2. Фiнансування робiт цо розробленню дет€rльного плану територii
здiйснити за рахунок коlцтiв гр. Чмерука О.В. (власника об'скта нерухоN,IоГо
майна).

3. ВiДДiЛУ МiСТОбУЛуВання та архiтектури районноi державноТ адмiнiстрацiт
спiльно з гр. Чмеруком О.В. забезпечити:

укладенця договору на розроблення мiстобулiвнот документацiт iз
гIроектною органiзацiсю, яка мае у своему складi особу з вiдповiдним
квалiфiкацiйним сертифiкатом на виконаЕIня робiт з розроблення мiстобулiв"iот
документацiт, гliдготовку та надання вихiдних даних на розробку летального



плану територiт та розгляд проектних матерiалiв у порядку, визначеному чинним
законодавством УкраТни;

оприлюДнення цього розпоряд}кення на офiцiйному веб-сайтi
райдержалмiнi страцiI;

- органiзацiю процедури громадських слухань детального плану територii у
вiдповiдностi до чинного законодавства Украiни;

- поданНя дет€LIIьНого плаНу теритОрiI на. затвердЖеннЯ в районНУ державщi
адмiнiстрацiю у встановленому законодавством Украiни порядку.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадмiнiстрацii А. Вашкiвського.

Голова B.I. Кирилич ,,:.
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