
yKPAiHA

д, А&{, янкА-Буз ькА рмоннА шряtАв нА АдмIнI с трАLця

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
lt ['фЦЬ l0,t1 

,1toюy 
м. кам,янка-Бузька

IIро мtлёаttня Dозволу на розроблення
dепашльноzо плану mерumорii dля
сiltlрпсысlэzо клаlоваtца в селi Тuчок
Id'оu*r'srмкса-Бllg5цj2g ршйону Львiвськоi
об"цасп,li (за lиextcaJvra населеноzо
пумкm;у,)

iiiдit,_irri,lH) /Io статей 6,1З,20,З9,4|
адьtiн:с iлсLцit>,, статеЙ 8,10,1 6,\9,21
пцi: гl,.(i,,, ,l,iTlHoi дiяльностi>, cTaTTi
nTir; l,cl(l,,,,_ уlзан.fя)). Гlорядку проведення

лъ х"0 0l- J/

Закону УкраiЪи кПро мiсцевi державнi
Закону Украiни <Про регулювання
13 Закону УкраiЪи <Про основи
громадських слухань щодо врахуtsання

територiТ
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t,po],,1aili,,l);,:ax iHTePeciB пiД час розрОблення проектiв мiст:обулiвноТ документацiТ
на i,licIl;ll1(i1\4} рilзtтi, затвердЖеного гIостановою Itабiнету MiHicTpiB YKpaiHlt вiд
25,15.,] }1] _l{c 555, ПорядкУ розроблення мiстобудiвноТ документ.ацii',
за-гi}iЭtrlJi.!iеl{огD наказом MiHicTepcTBa регiонаJIьного розtsI{гку, будiвниIlтва Ia
)i(],' t'l'. it Ill,r-!, }Iлt}'НаЛЬного господарства украiъи вiд 16. 1 t .201 l л9 29$^

рсlз l,;;;ii ; l, RiIiи звернення С]iлецькоТ сiлl,ськоi' Ради вiд 0 1 .09.2020 .I\Ъ 1 44 :

1. ,l,ia ги llозвiл на розроблення детаJIьного плану територiт лля сiльськогс
КЛа-liОЗi-li{;1 Е, СеЛi ТИЧОК КаМ'янка-Бузького райIону ЛьвiвськоТ областi
(зrr bie;l.;;al41.1 цаселеного пункту),

2 " Фiнаlrсування робiт по розробленню летаjьного ллаFIу
зд 1l'i:r ,l: I l,{ З.| r,ахунок коrштiв СiлецькоТ сiльськоТ радrr

З " l_: iддiiлУ пliстобулl/ваннЯ та архiтеКтурИ районноТ державноТ алмiнiстраriiТ
опi,tы,r, ll {"]i.пt,цькою сiльською радою забезлечити:

'"'" il},{,Jl{'IIi ДоГоВорУ на розроблення мiстобудiвноi докуп,rентацiТ iз
Пp(,t]F(Ii:,,;)*' арганiзацiсю, яка маС У своемУ складi особу з вiдловiдн;ам
KBa,;licl;lr,tItiГtHиM сертифiкатом на виконання робiт з розроблення мiстобудiвноТ
дсh.\,Ме,;л;:,t;,лТ, гliдli.отовку та надання вихiдних даних на розробку летацL,ного



ПЛ?Fi,"' ,.:Г,I:TcPiT Та РОЗГЛяД проектних матерiалiв у порядку, визнаtIеЕIоNlу
чиtll{z _1.,i jаконодаtsство}"{ УкраiЪи;

С1l],\1,1-itодненнЯ цього розпорядження на офiцiйному веб-сайтi районноТ
де р )Kasli iэj сi,цlя iHicTparriT;

r,lr:-itнiзаШiю rrроцедурИ гроN4адсЬких слухань детального плану територiТ у
вiд,,illlзi-l,iгtс'гi до чинного законодавстRа УкраТни:

-, _{ir-]';,litН:{Я .]етаL,]ьноГо планУ територiТ на затвеРдженнЯ в районну дерх{авну
ад ь t i н. с,, .Xlb,i Kl у встановленому законодавс TBoI\{ Украiни порядку.

ГФ.,,лt]Е;il Христина ЗАМУЛА
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l.. i{ r_, , ,i 
,гl_r()_п!, за розIIоряджешня зчLпишаю за собою.


