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                                                УКРАЇНА
                  МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА
                                              АДМІНІСТРАЦІЯ

                                           ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від    ______   2015 року                                                 № 

Про розробку детального плану території для розміщення плодосховища на території Снітківської сільської ради

Відповідно до статей 6, 20, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахувань громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», керуючись Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011року № 290 та розглянувши клопотання ТОВ «Тріада МК»:

	1. Розробити детальний план території на земельну ділянку орієнтовною площею 3 га для розміщення плодосховища ТОВ «Тріада МК на території Снітківської сільської ради  (далі – Детальний план).
2. Визначити замовником по розробленню Детального плану районну державну адміністрацію.
3. Фінансування робіт з розроблення Детального плану за клопотанням здійснити за рахунок коштів ТОВ «Тріада МК», згідно з ч. 4 ст. 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
	4. ТОВ «Тріада МК» укласти тристоронню угоду на фінансування та розроблення Детального плану між ТОВ «Тріада МК», Мурованокуриловецькою районною державною адміністрацією та організацією, що має ліцензію на виконання даного виду робіт.
	5. Відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації        (Позур Ю.А.):
	5.1. Оприлюднити дане розпорядження в місцевих засобах масової інформації та на веб-сайті райдержадміністрації.
	5.2. Провести громадські слухання проекту Детального плану відповідно до вимог чинного законодавства.
	6. ТОВ «Тріада МК» розроблений Детальний план подати на затвердження до районної державної адміністрації.
          7. Контроль за виконанням цього розпорядження  покласти на першого заступника райдержадміністрації Гончара І.П.



Голова районної
державної адміністрації                                                              Сергій Ладан







Гончар І.П.                                                          _______________     _________
                                                                                                             / підпис/                     /дата/
Пастух О.Б.                                                        ___________              ______
                                                                                    /підпис/                        /дата/
Позур Ю.А.                                                             ___________            ______
                                                                                                             /підпис/                        /дата/
Сектор кадрового та 
правового забезпечення апарату
райдержадміністрації     Слющенкова В.П.                  _______________     ______
                                                                                             /підпис/                     /дата/
Загальний відділ апарату
райдержадміністрації      Мельник Л.Є.                       _______________     _____
                                                                                               /підпис/                    /дата/














 

