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УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 808

37-ма сесія селищної ради
скликання

сьомого

від 25 вересня 2018 року

Про розроблення містобудівної документації в смт. Новогуйвинське
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Заслухавши голову постійної комісії Остапчука П.І., щодо необхідності виготовлення
детального плану території стадіону, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, обговоривши
дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 8, 19, 20, 21, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р.№555 «Про затвердження
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення
містобудівної документації», Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки
орієнтовною площею 5,6 га для впорядкування планувальної структури об’єкту фізичної
культури та спорту (стадіону) в смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, на території
Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області.

2. Замовником містобудівної документації, вказаної в п.1 визначити виконавчий комітет
Новогуйвинської селищної ради.

3. Виконавчому комітету Новогуйвинської селищної ради забезпечити:

3.1. Оприлюднення прийнятого рішення щодо розроблення детального плану території.
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3.2.Проведення громадських слухань для розгляду та узагальнення пропозицій
громадськості до вищезазначеного проекту.

3.3. Подання завершеного проекту містобудівної документації на засідання сесії
Новогуйвинської селищної ради для затвердження.

4.Фінансувавання робіт з розробки детального плану території здійснити за рахунок
коштів місцевого бюджету та/або за рахунок коштів інших джерел, не заборонених
законом.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Селищний голова

З.Г. Гончаренко
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