
 

 

 

   

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

19.10.2020 м. Миргород                   № 213 

 

  

Про розроблення детального  

плану території  

 

 

Відповідно  до  статей   6,  13, 20, 39  Закону   України    «Про  місцеві  

державні адміністрації», статей 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності»,  постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження порядку проведення 

громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення містобудівної документації на місцевому рівні», Порядку 

розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 16 листопада 2011 року № 290, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1468/20206 (зі змінами), 

розглянувши    клопотання    Діденка  Олександра  Юрійовича   від   13  жовтня  

2020 року:  

           1. Надати    дозвіл на  розробку  детального   плану  території  земельної 

ділянки   за   межами   населених   пунктів  поряд  з  с. Великі  Сорочинці   

Миргородського  району  Полтавської  області.   

           2. Замовником розроблення детального плану території визначити     

Миргородську районну державну адміністрацію (далі – Замовник). 

           3. Фінансування  робіт  з  розроблення  детального  плану  території      

згідно   клопотання  Діденка Олександра Юрійовича  здійснювати   100 %   за  

його рахунок (далі – Платник). 

            4. Визначити, за погодженням з Інвестором, організацію – розробника 

детального  плану  території,  яка  має  у  своєму  складі  особу  з відповідним 

кваліфікаційним сертифікатом на виконання робіт з розроблення містобудівної 

документації (надалі – Розробник). 

            5. Укласти   тристоронню   угоду   на  розроблення  детального  плану 

території,   вказаного    в  пункті 1  цього  розпорядження,  між   Замовником,  

Платником та Розробником. 

             6. Відділу    житлово-комунального    господарства,    містобудування,  

архітектури, інфраструктури та цивільного захисту  районної    державної      

адміністрації     (Завгородній В.С.)     спільно    з   Діденком   Олександром 

Юрійовичом забезпечити: 

 



 

 

 

            підготовку та надання вихідних даних на розробку детального плану   

території  та  розгляд  проектних  матеріалів   у  порядку,  визначеному  чинним  

законодавством України; 

            оприлюднення інформації про розробку детального плану території    у 

засобах масової інформації та на офіційному сайті районної державної             

адміністрації; 

           організацію та проведення  процедури громадських слухань проекту     

детального плану території у відповідності до чинного законодавства України; 

            загальну доступність та оприлюднення матеріалів детального плану     

території відповідно до чинного законодавства; 

            заслуховування  проекту  детального  плану території на засіданні       

архітектурно-містобудівної        ради        при     Департаменті       будівництва, 

містобудування    і    архітектури    та   житлово-комунального   господарства 

обласної  державної адміністрації; 

            подання  проекту детального плану території на затвердження до         

районної  державної  адміністрації  в  установленому законодавством України 

порядку. 

            7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

             

          

 

  Голова                                                                                      Вікторія ЄМЕЦЬ 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


