
                                                                                                          

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО

Від  “ 23 ” квітня  2019  року                                                               № 254

Про внесення змін до детального плану
території між провулком Курінним та 
СТ «Аграрник»  у м. Кропивницькому

Керуючись статтями 140,  146 Конституції  України,  статтею 52  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,   статтями  10,  19  Закону
України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,  постановою  Кабінету
Міністрів України від 25 квітня 2011 року № 555 “Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під
час  розроблення  проектів  містобудівної  документації  на  місцевому  рівні”,
Порядком  розроблення  містобудівної  документації,  затвердженим  наказом
Міністерства регіонального розвитку  будівництва    та    житлово-комунального
господарства   України від 16 листопада 2011 року № 290, Виконавчий комітет
Міської ради міста Кропивницького 

В И Р І Ш И В :

1.  Внести     зміни      до   детального    плану  території    між  провулком
Курінним   та  СТ «Аграрник»   у  м. Кропивницькому,  затвердженого рішенням
Виконавчого комітету Міської   ради  міста   Кропивницького   від   12 грудня
2017  року  №  577  “Про  затвердження  детальних  планів  територій  в  районі
вулиць    Генерала     Родимцева,     Родникової,    між    провулком  Курінним   та
СТ “Аграрник” у місті Кропивницькому” (схема додається).

2.  Управлінню  містобудування  та  архітектури  Міської  ради  міста
Кропивницького  виступити   замовником внесення  змін  до  детального  плану
території, у зв’язку з чим вчинити наступні дії:

1) звернутися до розробника детального плану території ТОВ “Інститут
Харківпроект” та укласти з ним договір;

2)  провести громадські слухання містобудівної документації відповідно
до вимог статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

3)  подати  на  затвердження  Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста
Кропивницького зміни до детального плану території.
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3.  Відділу  по  роботі  із  засобами  масової  інформації  протягом  місяця
забезпечити  оприлюднення  детального  плану  у  друкованих  засобах  масової
інформації.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської  ради  з  питань  архітектури,   будівництва,   реклами,   регулювання
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища   та
заступника   міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
О.Мосіна.

Міський голова                                                                                 А.РАЙКОВИЧ

Ірина Мартинова 24 95 85





 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від «  12  »  грудня  2017 року       № 577 

 

 

Про затвердження детальних планів 

територій в районі вулиць Генерала Родимцева, 

Родникової, між провулком Курінним та 

СТ «Аграрник» у місті Кропивницькому 

 

Керуючись ст. 140,146 Конституції України, ст. 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 10, 19 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Порядком розроблення містобудівної документації, 

затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України  від 16 листопада 2011 року № 290, 

виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 1. Затвердити детальні плани територій в районі вулиць Генерала 

Родимцева,  Родникової, між провулком Курінним та СТ «Аграрник» у місті 

Кропивницькому» (додаються). 

2. Управлінню містобудування та архітектури та відділу по роботі із 

засобами масової інформації забезпечити оприлюднення вищезазначених 

детальних планів на сайті міської ради міста Кропивницького в мережі Інтернет.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  

міського   голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                                     О. Мосін 

  
 
 

Чала 24 53 64 
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