
 

 

 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять третя  сесія  восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 08 лютого 2019 року                    № 544  

м. Помічна 

 
Про  розроблення детального  
плану території в с. Помічна  
для будівництва КТП – 10/04 кВ 
  
          Розглянувши заяву гр. Бескровного Д.О., проживаючого в с. Помічна по 

вул. Толстого, 32, про надання дозволу на розроблення детального плану 

території з метою оформлення земельної ділянки для будівництва КТП –                             

10/04 кВ в с. Помічна в межах  номерів житлових будинків 27 – 33 та 36 – 38 по 

вул. Толстого, відповідно до статей 8, 10, 20, 21, 24 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 

документації», керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  міська   рада           в и р і ш и л а : 

 

          1. Розробити детальний план території с. Помічна, в межах номерів 

житлових будинків 27 – 33 та 36 – 38 по вул. Толстого орієнтовною площею 

0,3045 га. 

2. Визнати   замовником   робіт   щодо   розроблення детального плану 

території виконавчий комітет Помічнянської міської ради, та визначити 

виконавця робіт з урахуванням положень, встановлених Законом України «Про 

публічні закупівлі». 

          3. Фінансування робіт з розроблення детального плану території здійснити 

за рахунок коштів громадянина Бескровного Дениса Олександровича. 

          4. Виконавчому комітету Помічнянської міської ради забезпечити :   

          -  організацію робіт з розроблення детального плану території села 

Помічна, погодження та затвердження; 

          - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на 

розроблення детального плану території; 

          -  надання розробнику вихідних даних, оновленої картографічної основи,  

складеної відповідно до вимог законодавства, а також вимог щодо розміщення 

об'єктів  державного  й  регіонального  значення; 

         - загальну доступність та оприлюднення матеріалів детального плану 

території відповідно до вимог чинного законодавства; 

 



 

 

 

         -  оприлюднення  рішення про розроблення детального плану території  

міста Помічна шляхом його опублікування в засобах масової інформації, а  

також розміщення на офіційному веб-сайті Помічнянської міської ради у  

двотижневий строк з дня прийняття рішення; 

         -  проведення  громадських  слухань  щодо  врахування  громадських  

інтересів у проекті містобудівної документації на місцевому рівні в порядку, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 

«Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 

на місцевому рівні»; 

        -  розгляд  проекту  містобудівної  документації  архітектурно 

містобудівною радою.  

        

5. Детальний план території подати на розгляд сесії Помічнянської міської  

ради.  

  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  

депутатську комісію з питань будівництва, житлово-комунального 

господарства, транспорту і зв'язку та земельних відносин. 

 

 

 

Міський голова                                                                                   Антошик М.М. 
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