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чугутвськА рдйоттлтд дввкАвнА Ад1у||н|стРАц1я

хАРк!всько[ оБлАст!
Р оз п о Ряджшш ння

9угу1'в ль ./7

[1ро розроблення детальноп) плану
територ!! земельцо! д!лянки,
розта:повано1 за ме2!(ами
насе.,|еного т|упкт). на територ!1
ьазал!|всько| с!льсько| ради
9уц!'вського району харк!вськот
оолдст! для ро3м|щення
кладовища !|лоще!о 2.0000 га та
його обслуговування

8!дпов1дно до статт| 17 3акону 9кра':ни <||ро основи м|стобудуванття>,
статей 10, 19' 29 3акону }ща!ни <[!ро рецл!овання м1стобул1вно! д|яльноой>>,
постанови 1{аб1нету й!н|отр[в }кра!ни в1д 25.05.2011 }г9 555 (порядок
проведення Фомадських слухань щодо врахувань щомадських 1нтерес!в п!д тас
розроблення проекг|в м!стобщ!вно| локщиентац|| на м|сшевому р!вн!>>,
.|{БЁ Б.1.|-|4:20|2 (склад та зм1ст детальног0 плану територ|!1), наказу
й1н!отерства рег1онального розвитч' бул|вни:]тва та житлово-кощ/напьного
господарства 9кра!ни в1д 16.11.2011 )\! 290 <|1ро затвердхення порядч
розроблення м1стобуд|вно! документац||я, заРеестрованого в й[н1отерств|
тостиц1| 9ща!'тти 20.1-2.201\ за !:{р 1468120206, розглянувп1и листа Базал|!воького
с1льського голови в|д 16.01.2015 ]'{р 02-32/12 про розроблен*:я дет:1пьног0 плащ.
територ|| для розм1щення кладовища площето 2.0000га та його об:уговування за
межами населеного 'унку на територ[| Базал]!всько] с!льсько| раАи
1{уц1вського району )(арЁвсьт<о! област|, врахову|очи гаранййне зобов'язання
Базшл|!всько| о[льсько] ради щодо ф|нансуванття дет!ш1ьног0 плану територ1! та
керук)чись статтями 6, 39 3акону 9кра!ни <<|{ро м|сцев| дерх<авн1 адм!н|страц|!>>:

1. Розробити детальний план територ1! земельно! д1лянки, розташовано! за
межами населеног0 гунку на територ!! Базал1':всько! с!льсько| раАи
{угу!вського району [арк|всько] област1, для розм1щення к.,|адовища площек)
2.0000 га та його обсщтювування (лал[ _ детальний план територ|!).

2, Бисцлити замовником розроблентля дет:1',]ьцого т:лану територ|! та
уклаоти догов|р на його розроблення з суб'екгом г0сподар}ов:!ння' який мас
л|ценз1то на виконання даних роб1т

3. Ф|нансування роб[т з розроблен!{'{ детального плану територ||
зд1йонити за рахунок котцт!в База.лт|!вськот с1'пьськот рали }[уц!вського району
{арк[всько! област|, зг!дно |з заявото.
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4. €екгору м1стобщування [ арх1текцри районно! державно1 адм|н|срац1|
{,арк|всьл<о| област! (€таруоьов |{..!{.) забезпенити орган!зац]то виконання роб|т з
розробленття детального плану територ!| вйпов!дно до вимог чинного
законодавства }т9а|ни.

5. Рекомендувати виконкому Базал|]всько| с|льсько] ради {уц!воького
району {арк|всько] област] забезпеяити орган1зац|то та проведення процед}?и
щомадських слухань п!д нас розробленття проекц детального !1лану територ!|
в!дпов1дно до вимог чинног0 законодавства 9кра1ни.

6. 1(онтроль за викон:!нн'{м розпоряд:кення залип.тато за ообото.

[1ер:ший засцгпник голови
райоппо! дерясавно! адм!н!страц!! |о.к. вАРя{ш|нов


