УКРА1НА

Великомихатська районна державна адм1н1страц1я ОдеськоУ облает!

Розпорядження
19.12.2016

№487/А-2016

Про розроблення детального плану територй*
земельно! дшянки розташованоУ за межами
населеного пункту на територй Великомихайл1всько1
селищно!' ради Великомихайл1вського району
ОдеськоУ обласп
Вщповщно до статей 6, 13, 21, 41 Закону УкраУни «Про MicpeBi
державн1 адмшютраци», пункту 2 стати 10, статт1 19, стати 24 Закону
УкраУни «Про регулювання м1стобуд1вноУ д1яльносп», постанови Каб1нету
M m icTpiB УкраУни вщ 25 травня 2011 року №555 «Порядок проведения
громадських слухань щодо врахувань громадських штерешв пщ час
розроблення проекпв м1стобуд!вноУ документацй на мюцевому piBHi», наказу
М1шстерства репонального розвитку, буд1вництва та ж итлово-ком унального
господарства УкраУни вщ 16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку
розроблення мютобуд 1вноУ документацй'», зареестрованого в М1н1стерств1
юстицй УкраУни вщ 20 грудня 2011 року за №1468/20206 та розглянувши
лист Великомихайл1вськоУ селищноУ ради вщ 13 грудня 2016 року №757/0213 щодо розроблення детального плану територй' земельно!' дшянки.
1. Надати дозвш на розроблення детального плану територй' земельно!'
дшянки opieHTOBHOio площею 2,10 га за межами населеного пункту для
розм!щення та експлуатацп основних, пщсобних i допом1жних буд1вель та
споруд техшчно'У 1нфраструктури (виробництва та розпод1лення газу,
постачання пари та гарячо'У води, збирання, очищения та розподшення
води),(далйдетальний план територй'), з метою в подалыному реал!зац!У права
передач! земельно!' дшянки в постшне користування.
2.
Фшансування po6iT з розроблення детального плану територй'
здшснити за рахунок кош пв Великомихайл!вськоУ селищноУ ради або !нших
джерел не заборонених законом.
3. Вщдшу м1стобудування та архпектури районно'У державно!'
адм!н!страцй' сп!льно з Великомихайл1вською селищною радою забезпечити:
- оприлюднення розпорядження шляхом розм1щення на офщшному
веб-сайп Великомихайл!вськоУ районно'У державно!' адмшютрацп;

- укладання договору на розроблення мютобуд 1вно 1 документацп i3
проектною оргашзащею, яка мае у своему склад1 особу з вщповщним
квал1фжацшним сертифшатом на виконання po6iT з розроблення
мютобуд 1вно '1 документацй', шдготовку та надання вихщних даних на
розробку детального плану територп та розгляд проектних матер1ал1в у
порядку, визначеному чинним законодавством;
- оргашзащю процедури громадських слухань проекту детального
плану територп у вщповщност1 до чинного законодавства Укра'ши;
- подання проекту детального плану територп на затвердження в
установленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням роз
окласти на першого
заступника голови районноГ державно! a^

Голова районно '1
державно! адмшютрацп

В.В. Сгпдзюк

