
                                                                                                                                                 

 

УКРАЇНА 

БІЛОБЕРІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Верховинського району Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Двадцята сесія,  друге пленарне засідання 

РІШЕННЯ 

від   22 грудень  2018 року     село Білоберізка 

№  411  /8-20-2/2018 

  
Про надання дозволу на розробку  

детального плану території села  

Барвінків для будівництва  

та обслуговування господарських  

будівель та споруд 

 
                Розглянувши генеральний план забудови села Барвінків, лист 

відділу містобудування та архітектури Верховинської РДА, рекомендації 

постійно діючої комісії з питання земельних відносин та у відповідності до 

вимог статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 

39 «Земельного Кодексу України» ст.. 17 Закону України « Про основи 

містобудування» ст.. 16,19,24 та прикінцевого положення пункт 6 Закону 

України «Про регулювання  містобудівної діяльності», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Порядок проведення громадських 

слухань щодо врахувань громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні». Наказу Мінрегіонбуду 

України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення 

містобудівної документації», Білоберізька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 1.Замовити розроблення детального плану території для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд в 

с.Барвінків площею 0,1066 га. 

 

2. Доручити виконавчому комітету Білоберізької сільської ради ОТГ 

виступити замовником розроблення проекту детального плану з залученням 

фінансових джерел суб’єктів зацікавлених у розробленні містобудівної 

документації. 

 

3. Відповідальним за фінансування детального плану території та підготовку 

тристоронньої угоди на розроблення детального плану території для 

будівництва та обслуговування групи житлових будинків, господарських 

будівель та споруд в с.Білоберізка, визначити відділ економіки , земельних 



                                                                                                                                                 

відносин, архітектури, житлово - комунального господарства та зовнішніх 

зв’язків. 

 

4.Відділ економіки , земельних відносин, архітектури, житлово - 

комунального господарства та зовнішніх зв’язків при розробці детального 

плану території враховувати державні і регіональні інтереси. 

 

5. Виконкому Білоберізької сільської ради забезпечити підготовку та надання 

вихідних даних на проектування та провести громадські слухання щодо 

врахування громадських інтересів у проектах детальних планів територій 

відповідно до Порядку. 

 

6. Відділ економіки, земельних відносин, архітектури, житлово - 

комунального господарства та зовнішніх зв’язків виготовлений та 

погоджений в установленому порядку детальний план території з 

врахуванням результатів громадських обговорень подати на розгляд і 

затвердження Білоберізької сільської ради ОТГ. 

 

7.Координація роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення 

покласти на земельну комісію сільської ради ОТГ. 

 

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію із земельних питань.  

 

  

 

 

Білоберізький сільський  голова ОТГ                          Д.І.Іванюк 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                 

 

  

 


