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Про розроблення детального плану 
території, розташованої за межами 
населеного пункту на території 
Малинівської сільської ради, для 
розміщення об’єктів, призначених 
для обслуговування потреб 
територіальної громади

Відповідно до статей 6, 20, 41 Закону України «Про місцеві державні

10 1 9 І л т29  з Г '  17у 3аШНу У*раї™  <<Про основи містобудування», статей 
’ ’ ’ 3аконУ України «Про регулювання містобудівної діяльності»

постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження

Пп; Г Єч Г НЯ ГР° Г ДСЬКИХ СЛуХаНЬ Щ0Д° вРахУвань громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на
м ісцево« , р ,в т » , ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст
території», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №  290 «Ппо
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», на підставі

території* з Г И“  СШЬСЬК0Ї Ради про Розроблення детального плану 
території земельно, Ділянки площею 2,88 га, розташованої за межами

р аТ о Г °Ж и тПУНКТУ “  ТГ Т° РІЇ Ма™ НІВ™  сі- с ь к о ї  ради Малинського 
району Ж итомирської області, для розміщення об’єктів, призначених для 
обслуговування потреб територіальної громади:

1. Розробити детальний план території земельної ділянки площею 2 88 га

о а л Г  м°ВаНШ ^  МЄЖаМИ НаСЄЛеного "УНИУ на території М алинівської сільської 
р Д Малинського району Ж итомирської області, для розміщення об’єктів 
призначених для обслуговування потреб територіальної громади.

2. Управлінню регіонального розвитку райдержадміністрації (Осадчий 
и  а .)  та юридичному відділу апарату райдержадміністрації (Мошківська О М  )
те “  Р03Р06КУ та П1ДП—  договору на розроблення детального плану 
території земельно, ділянки площею 2,88 га, розташованої за межами



2

населеного пункту на території М алинівської сільської ради Малинського 
району Житомирської області, для розміщення об’єктів, призначених для 
обслуговування потреб територіальної громади із організацією, яка має в 
своєму складі особу з відповідним кваліфікаційним сертифікатом на виконання 
робіт з розроблення містобудівної документації.

3. Фінансування робіт з розробки детального плану території земельної 
ділянки площею 2,88 га, розташованої за межами населеного пункту на 
території Малинівської сільської ради Малинського району Житомирської 
ооласті, для розміщення об’єктів, призначених для обслуговування потреб 
територіальної громади за рахунок коштів М алинівської сільської ради.

(Осадчий о ? ) “ '™  Регіонального Розвитку райдержадміністрації

1) Забезпечити організацію оформлення вихідних даних на розробку 
детального плану території та розгляд проектних матеріалів у порядку 
визначеному чинним законодавством, за умови відповідного звернення 
М алинівської сільської ради.

2) Погоджений проект детального плану території земельної ділянки 
площею 2,88 га, розташованої за межами населеного пункту на території 
Малинівської сільської ради Малинського району Житомирської області, для 
розміщення об’єктів, призначених для обслуговування потреб територіальної 
громади відповідно^ до чинного законодавства подати на затвердження 
Малинській районній державній адміністрації.

3) Після затвердження детального плану території примірники 
містобудівної документації передати в архів відділу містобудування, 
архітектури^та житлово-комунального господарства управління регіонального 
розвитку райдержадміністрації і департаменту містобудування, архітектури та 
будівництва облдержадміністрації.

5. Рекомендувати Малинівській сільській раді забезпечити проведення 
процедури громадських слухань проекту детального плану території земельної 
ділянки площею 2,88 га згідно з вимогами чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміндагоації Кучинського О.П.


