
Проєкт вноситься  

селищним головою 

 

 

_______________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 
                                                                               

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від ____ ________ 2022 року                                                                    № __ 

смт Олександрівка 

 
Про надання дозволу на розроблення 
детального плану території  
 

Відповідно до пункту 42 статті 26 та статті 31 Закону України                   

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 2, 10, 19 та 21 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розроблення 

містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 16.11.2011 № 290 (далі - наказ № 290), Порядку розроблення, 

оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926, 

Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації                        

на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25.04.2011 № 555, розглянувши заяву громадянина Скрипника Віталія 

Олександровича від 02 червня 2022 року № б/н (вх. №519/02-31                           

від 03.06.2022 року) про надання дозволу на розроблення детального плану 

території 

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території земельної 

ділянки по вул. В.Котляра, 21 в с. Триліси Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (за межами населеного 

пункту) (далі - детальний план території) з метою визначення параметрів 

забудови окремої земельної ділянки з кадастровим номером 

3520588000:02:000:7504 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

 

2. Визначити замовником розроблення детального плану території 

Олександрівську селищну раду, якій забезпечити організацію його 

розроблення у відповідності до вимог пункту 1.4 наказу № 290. 
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3. Олександрівській селищній раді: 



3.1. Замовити розроблення детального плану території у суб’єкта 

господарювання, який має право здійснювати розроблення містобудівної 

документації відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність». 

3.2. Забезпечити організацію та проведення громадських слухань 

детального плану території відповідно до вимог чинного законодавства. 

3.3. Подати детальний план території на затвердження 

Олександрівській селищній раді відповідно до вимог частини 8 статті 19 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

 

4. Фінансування робіт з розроблення детального плану території та 

його стратегічної екологічної оцінки здійснювати за рахунок коштів 

громадянина Скрипника Віталія Олександровича. 

 

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань соціально-економічного розвитку території, 

благоустрою та житлово-комунального господарства. 
 

 

 

 

Селищний голова                                                      Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 

 


