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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/rаzи"р Ц,ryр? м. Кам'янка-Бузька J\b

Про ншdання dозволу нu розроблення
demallbHozo плану mерumорii dля

обслуzовування ненсumJ.овuх буdiвель

сюlаdу, свuнарнuку mа перехоdу u4о

розmашованi на mерumорit Кам'янка,
Бузькоi twicbKoi раdu за мutсuл,u
населеноzо пункmу с.Прuбуltсанu вул,

Мuру 55z,55B

ВiдповiДно дО статеЙ 6,|з,2о,З9,41 Закону УкраТни <<Про мiсцевi державнi

адмiнiстрацii>, статей 8,10, |6,!9,2I Закону УкраТни <Про регулювання

мiстобулiвноТ дiяльностi>>, cTaTTi 13 Закону УкраТни кПро основи

мiстобулування>, Порядку провелення громадських слухань щодо врахування

громадських iHTepeciB пiд час розроблення проектiв мiстобулiвноi документаuii

на мiсцевому piBHi, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл

25.05.2011 J\Гs 555, Порядку розроблення мiстобулiвноi документацiТ,

затвердженого наказом MiHicTepcTBa р9гiонального розвитку, будiвництва та

житлово-комунаJIьного господарства Украiни вiд 16.11.2011 JYs 290, розглянувши

заяву гр. Тимрук В.Я. та гр. Коваль Л,В, вiд 19,12,2018: !

1. !,ати дозвiл на розроблення детаJIьного, плану територiii ЩЛЯ

обслуговування нежитлових булiвель складу, свинарнику та IIереходу що

розташованi на територiт Кам'янка-Бузькоi MicbkoT рали за межами населеного

пункту с.Прибужани вул. Миру 55г,55в,

2. Фiнансування робiт rio розробленню детального плану територ11

здiйснити за рахунок KorrTTiB гр. тимрук в.я. та гр. ковалъ л.в. (власника об,скта

нерухомого майна). . .i.

з. Вiддiлу мiстобулування та архiтектури районноТ державIIоТ адмiнiстрачiТ

сrriльно з гр. Тимрук В.Я. та гр. Коваль Л.В. забезпечити:

укладення договору на розроблення мiстобулiвноТ докумеrrтаuiТ iз

проектноЮ органiзацiсю, яка маС У свосмУ складi особу з вiдповiдним



l

квалiфiкацiйr,rим серr,ифiкатоМ Ija I]иконаFIнЯ робi,г з розроблеIlня мiсr.обулiвноiдокумен'ацii, ttiд.отовку та r{адаFrIIя вихiдних ланих на розробку ле.гаjIьIjоl.опJIану територii та розгляд tlроектFIих MaT,epia-lriB у rIорядку, визI{аченоN,I\/ чиIltIимзаконодавст]]о\I Украiни;
* опрl,r-llоднення r{ього розrrоряд}кення

лержавl{оi' адrriнiстраuii;
tra осРiцiйному веб-сай.гi paliotrrroi

- орГанiзацiю проIIе/]ури громадських cJтyxaнb де.гаjIь}IоI.о п.цаII\/ тери,горiТ увiдповiдrrостi до чинного законодаtsства УкраТни;
- подаFIНя ДеталъНого плану територiТ на затверДженнrl в райоtlгt}, дер}кав}Iуадr,тi н i страцi to у BcTaI]o влеI{оN,rу закон одавстl]ом УкраТн и п оряl{ку.
4, Конr,роль зо виконанням розпорЯДЖення покJIасти I{a перIIIо.о застуIIникаголови райотlноТ /]ержав*Iоi a.r{MirricTPaltiT А. Вашкiвського.
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