
укрАтнА
.,,\.ч{,jнкА-БузъкА рАЙоннл дЕр}клвнА АдI\4I[{IстрАцIя

розпо ряджЕння
Кам'янка-Бузька
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плану ]ериторiТ для р()зширен;я
вул. Сак€аганського (за Meя{aMiJ

IIлан) ге|)Iiторil'2. {iiiýаj{с}.Вання робiт по розробленню дстального
здii;],,,:г,I,1 гj.l за рахунок коштiв Кам'янка-БузькоТ плiськоТ ра;lи.

З i:j iлдi.пу л,riс гобулування та архiтектури paiioHHoi дер}кавноТ адм iнiс.r раrlii
спi.,lъ.t tl ,л ],{ам'янлса-Бузькою MicbKoro радою забезпечити:

- '-,',',"iДЦеI{rJЯ договорУ на розроблення мiстобулiвноТ лоtсул,tеrlтаuiТ iз
ПР{,l,ritГi,,;]tК' <;ргаtliзацiсю, яка мае У cBoeпry складi особу з вiдгtовjднl4м
кваjtjсlilс1цiйнtам сертифiкатоN,t на виконання робiт з розроблення мiс.гобулiвноТ
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Пр" мtslання dозволу на розроблення
deшtgllbMoeo плану mераmорit dля
ржшrffрення iснуючоzо юlаdовutца в
Jyr" Кам'янка-Бузькu по
в.у"ё" {rgксаzансько?о (за lие}tсtlмu
tt*селеtdоzо tеункmу)

:i]i:,i,_rr,i:,H:) до статей 6,|з,20,з9,41 Закоrrу УкраТни <Про мiсцевi дерrrtавнi
ад,чtiН (l ']€lЦli),, ц;татей 8.10,1 6,19,21 Закону УкраТни <ГIро регулюва]lня
Mi,; l,;,(i,' ;. itrl:oj' д,iяльноотi>, cTaTTi 1З ЗаконУ УкраiЪи <IIро oclloBi.l
п,ri;:гэ(i,, ;,,vJ]ilн_]r])). Г{орядку проведення громадських слухань щ.)до вра-хуваIJня
ГРi]l,{&,:l(.l,к-,l>l iн,гересiв пiд час розроблення проектiв мiстобулiвноТ доку,чlентацiТ
F{а \ii(,{l,.,,lj(Lд4l'piBiзi, затвердженого постановою Кабiнету N,4iHicTpiB УrtраТни вiд
25,,,,}5.2it 1 ] Jф 555' ПорядкУ розробленнЯ мiотобудiвноТ :-IОКYМОНl ЗЩii,
З&Т3,?f;11{;еtlоГо наказоiu Мiнiс,герства регiонального розвитку, булiвниц.Iва ,Iа

Ж(i't'Г.lС F;l:r,lr С]\4\'На.ПЬного господарства украiни вiд l6.1 1 .201 1 ль 29*.
рсlзг;,-;iil'чlз.i,и звернення Кам'янка-Бузькот MicbKoT ради вiд 04.0Е.202t)
Ns lj(,{] 'il]-1j.

l, i,,;llll llозвiл на розробJ-Iення дет€L,Iьного
igl1,,, р.1,111,с кл;}доL]Irtца в м. Кам'янка-Бузька по
Hii; ,]. ,l , , , -,.i 11} н ктУ)"



ДС}F'r-\1t:,ашlТ. пiдготовку та надання вихiдних даних на розробку детальнOго

ПЛu Гi'\' i i]PriTCP;i' та розгляд проектних матерiалiв у 11орядку, визначеному

чL{lIlir: \],:а:di)нодавством УкраТни;
* оfiрилюднення цього розпорядження на офiцiйному веб-сайтi районнот

цеpi]iaЕ,,} {ui ад,ltiHicTpauii:

оi}гi]-ЦiзашiЮ ]lроцедуРи громаДських сл}хань детального плану територiТ у
Bi,il,1,1-,t;i "t,iоcTi д0 чинного законодавства УкраТни;

*- г{i],.lilj-iня ,:{етаJчьного плану територiТ на затвердження в районну Дер}каВнУ

ад li i l l, c,,.,.la,цiKl у Еста}{овленому законодавством УкраiЪи порядку.

4. ir, онтрrэль за виконанням розпорядження зчLтишIаю за собою.

[-6,.11,11l;l Христина ЗАlVIУЛ,А
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