
уItрА[I-Iл
кАN4,яI {ItА-БузьItА рАЙоIlнА дЕржАI]I Iл лlIN4I I IIс-t-рлI{Iя

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

II jIi1I Iy ,гср и,горii

IIро впесенлtrl з,ttitt do demoitbltozт tlлOну
пlерuплорii (l зв'язку з Ha,ttipo,tt
буdiвнuцmва ctolaDy с. Сmарuй Ярч,tiв
по вул. BocbMozo березня, 39е,
Сmароярuчiсtськtli сiльськоi pttiu з0
м eJrc,o.\l lt llu ce.Ile н ozo пу l t кпlу

I]iдlrовiдtl]о до ст,а,гей 6,1з,20,зg,41 Закоrту УкраТrlи <[lpo l,ricrtcBi ;1epTcaBtri
а.цмilliс,граtliТ>, с,гатсй B,l 0, |6,1g,2i Закоrrу Украi'lrи <<[-lpo рсI.уJI}оваIll{я
мiс,гобу.ltiвllоТ ;1iя_ltьгtос,гi>, сr,ат-гi 1 3 Законч Украi'llи KI Ipo осIIови
ь,riс,гобу,it),ваIlt{я)), iIоря,ltку rIpoI]elleIIIrя громаi{ськI.{х слухаiIL i](()iio r]paXyBaIlr{rI
громаlIських itlTepeciB гriл час розроб_rtення rtроек,гiв п,riс,гобуltiвrrоТ докуплеl'т.аlliТ
на мiсцевомУ piBlti, затвердЖеногО постаI]овоlо Кабirтет,у N4irIicrpiB YKpaTrl1-1 lзijl
25.05.201 1 Л9 555, Порядку розроб-шення мiсr.обулiвпоТ .цокуN{еll.гаtliТ,
заl,верll)кешоI,о FIаказоМ N4iнiс,герст,ва регiональноI,о розв1.1тку, булiвliL,]Il1.I]а ].it
жi,lт,-цово-коNtуFIалI)I]ОГО господаРс.гва УкраТrrи Bi:t 16. l1.20ll JV'290. розI..JIяtt\/вIIIи
заяву, r,p. Ijоби.lrяка Р.(]. Bi.lt 04. l2.20l 8:

i , l{аl,и ,цозвi;t Fiа вuесенttя зплitl до летаJIьIIого IIJIa}ly ,гери,r.орii' в зIз'язltу з
HaMipoM бу.чiвниrlтва складу с. С,гарий Яричirз по I]уJI. I]осьп,tоl.о бсрезttяt, З9е.
С,гарояричiвськоi ci_TTbcbKoT Ради за межами L{aceJ]eli ol.o iIуI{]t.гу.

2. Фiлtаrlсуr]а}IliЯ робiт. IIО розроб.llонtltО ;-.{C.I.i-rlbtIOt'O
:з;цiйсttиl,и за paxytloK коttt.гiв l-p. Ijобиляка Р.С].

3, I]iддi,rrУ мiс,гобулуваFIIlя r,a архiтекl,ури районllоТ держаi]}Iоi' ltлпrilliс.граllii'
спiлыlо з r,p. БобиJIяttом Р.С. забезпсчити:

укJIаленI-Iя /1оговору на розробленrtя мiстобу;tiвлIоТ ,цок)/]\4сII,гаrtiТ iз
IIpoeKTIIoIO орr,аttiзаlliсtо, яка маС У сRосмЧ ск,,rадi особ,Ч з Bj/tttoBi;]UlИN,{
кваJli(liкаtliйllим серrиtРiкаТоN,I I{a викоrIаI{Itя робi,г з розробjIсIi}{я ллiсr.обу;ltirзrlоТ
локу\{сII,гаllil'. ttij(t,tl,t,tl}зttу.га IIаl(аIIIIя вихiдttих jtаllих Ila 1эозробкл,ilе,гаJtLiJоI.о



плаIj), l.ериl]орiТ ,га 
розI,JIял r]роектних MaTepia"lriB у порядкУ] визнаliеIIоN,Iу чиItIlим

закоttоllавс1,1]ом У краТrrи ;

- оприJIIодrIеLIнЯ IlьогО розпоряЛженнЯ на офirцiйному веб-сай,гi районrrоТ

державIrоТ адм i HicTpauiT;

- органiзацiю Irporle/-typи громадських CJrYXaiiI) 1,1с,гаJIьI]оI,о IIJIi]tly ,гсри,горiТ 
1,

вi.ltllовiдrtос,гi /lo чин[IОго законодавс,гва УкраТлrи;

- IIодаiIrIя деl.альttого плану ,гери,горiТ на затверl{женIlrl tз райоltttу державIrУ

адм i Hi страt lito у встаlIов"гIеному зако[]оJlавстRом У KpaTrr и I I оря/tку.

4. Конт.роJIь за виконанл{ям розпоряi{хtеIJня IIокJIас,гИ на licplIlo1,o засl,уIIIlика

гоJIови районноТ державноТ aдMilricTpartiT А. RarrrKiRcbKoI,o,

Голова B.I. Кириличffi
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